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om este vigésimo número, o empreendimento de fé de Diálogo completa sete
anos de ministério. Os 80 números desta revista em quatro línguas com suas
500.000 cópias atingiram leitores como você ao redor do mundo. Bastante
trabalho para a equipe editorial, mas muita satisfação!
Como sempre, queremos que a revista fale de assuntos de interesse para os
universitários adventistas e jovens profissionais. Os quatro artigos neste número tratam
de tópicos atuais: o movimento da Nova Era e suas implicações para o adventismo, a
tensão entre o cristianismo e a ciência, enfrentando eficazmente o problema de stress
dos estudantes, e o nacionalismo visto sob a perspectiva de Paulo.
Nossas entrevistas lhe permitem familiarizar-se com dois adventistas notáveis
— um jovem médico de Cingapura e um experiente homem de negócios, do Iraque. A
história em “Primeira Pessoa” lhe permite acompanhar um jovem missionário adventista
a Madagáscar. Você também apreciará a porção devocional sobre o advogado ideal e o
artigo sobre “Vida Universitária” nos lembra do nosso papel de embaixadores aonde
quer que formos.
“Em Ação” o mantém informado sobre os estudantes adventistas na Espanha,
na Romênia e na Nigéria. Se você é líder ou conselheiro de uma associação de
estudantes, por que não enviar uma reportagem e algumas fotos das atividades de sua
associação para serem incluídas numa futura edição de Diálogo?
As revisões de livros e o breve artigo do Instituto de Pesquisa Bíblica
agradarão particularmente àqueles interessados em pesquisa. E se você gosta de línguas,
ou de cantar, não perca “Melhora o Mundo”, um belo cântico escrito por uma de nossas
leitoras do Brasil.
Finalmente, nossa seção de “Intercâmbio” lhe dá a oportunidade de começar
a corresponder-se com dezenas de estudantes adventistas e jovens profissionais do
mundo inteiro.
Nosso expediente tem algumas mudanças. Dizemos adeus e obrigado a
alguns membros da Comissão CAUPA, incluindo o Dr. Gordon Madgwick, que sugeriu
o nome de College and University Dialogue quando lançamos a revista em 1989.
Também damos as boas-vindas aos novos membros da Comissão. Os membros desta
comissão vieram de diferentes partes do mundo. Todos possuem doutorado e
experiência na área de educação e ministério jovem: John M. Fowler (diretor associado
do Departamento de Educação da Associação Geral, da Índia), John Graz (diretor,
Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Associação Geral, da
Suíça), Jonathan Kuntaraf (diretor associado, Departamento de Escola Sabatina e
Ministérios Pessoais, da Indonésia), Baraka Muganda (diretor, Departamento de Jovens
da Associação Geral, da Tanzânia), George Reid (diretor do Instituto de Pesquisa
Bíblica, dos Estados Unidos) e Mary Wong (membro do Departamento de Educação da
Associação Geral, de Cingapura).
Em nosso próximo número lançaremos uma nova seção, “Forum Aberto”,
que tratará de questões que você gostaria de ver respondidas. Escolha um tópico ou um
problema que toca sua vida como um Adventista do Sétimo Dia indagador e para o qual
você não achou uma resposta satisfatória. Limite suas questões a 50 ou 75 palavras.
Aqueles cujas perguntas forem selecionadas, receberão um livro como prêmio.
Queremos continuar a expandir o ministério mundial de Diálogo. Por isto
apreciamos seus comentários, perguntas e sugestões. Que Deus nos abençoe a todos ao
buscarmos conhecê-Lo, amá-Lo e servi-Lo melhor!
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●

●

●

Qualidade e Clareza
Diálogo é uma revista que todo
universitário e profissional adventista
devia ler. Fico impressionado com sua
qualidade e pela clareza com que
comunica sua mensagem aos leitores.
Com efeito, o poder da revista é tal que a
gente pode relê-la e ainda sentir sua
novidade como se a lesse pela primeira
vez. Infelizmente aqui na Nigéria não
recebemos Diálogo regularmente.
Precisamos dela sem falta!
MICHAEL ABEDNEGO
Universidade de Jos
NIGÉRIA

Os editores respondem:
Realmente apreciamos sua avaliação
positiva de nossa revista, Michael.
Diálogo é produzido como um projeto da
Comissão CAUPA da Associação Geral e
nossos correspondentes nas várias
Divisões. Graças a um subsídio especial e
à cooperação de vários indivíduos, nós no
escritório central da Igreja preparamos
cada edição em quatro línguas (Inglês,
Francês, Português e Espanhol). Por sua
vez as Divisões mundiais, Uniões e
campos locais cobram o custo de
imprimir e despachar Diálogo para
distribuição gratuita a universitários
adventistas em seus territórios. Você deve
contatar o representante de sua área (ver
página 2) e pedir mais cópias da revista.
Profissionais adventistas podem pedir
uma assinatura pessoal seguindo as
instruções que aparecem na página 7.
Uma surpresa
agradável
O pastor de meu distrito deu-me
recentemente uma cópia de Diálogo (6:1).
Foi uma surpresa agradável saber de uma
organização e de uma revista que estão
particularmente interessados em nós,
estudantes adventistas. Na universidade
na qual estudo medicina, muitas das
idéias e práticas contradizem o que creio
profundamente como Adventista do
Sétimo Dia. Lá é mesmo difícil falar do
Deus que amamos. Obrigada por
fortalecer minha fé e resolução!
ELENA CARINA BURGER
Universidade de Buenos Aires
ARGENTINA
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Obrigado pelos
contatos
Desde que meu nome e endereço
apareceram em Diálogo, tenho recebido
diversas cartas de leitores de diferentes
países. Muito obrigado pelas cópias da
revista e pelos contatos adventistas que
me ajudou a estabelecer. Aprecio suas
cartas e escrevi de volta a cada um dos
correspondentes. Por favor, ajude-me a
manter contato com Diálogo e seus
leitores. Meu endereço: No. 2 Dormitory;
Jinzhou Oil Refinery; Jinzhou, Lianoing
121001; China.
CHEN HANG
Liaoning, CHINA

Uma perspectiva
melhor
Fiquei encantado de receber e ler
minha primeira cópia de Diálogo. Até
então a única revista que me dava
informação sobre tópicos de interesse de
uma perspectiva religiosa internacional
era uma publicada pelos Testemunhas de
Jeová, embora eu nem sempre concorde
com sua interpretação bíblica.
Congratulações, pois, e espero poder
receber sua revista regularmente.
Permitam-me sugerir que no futuro
publiquem um artigo sobre como
desenvolver uma personalidade cristã.
ILSAINT MESIDOR
Universidade Adventista de Haiti

Os editores respondem:
Obrigado por sua sugestão, Ilsaint.
Veja se sua biblioteca tem uma cópia de
Diálogo 1:2, na qual publicamos um
artigo sobre “Visão Cristã da
Personalidade Humana”, por Owen L.
Hughes.
Posso ajudar?
Talvez não saibam da influência
positiva que Diálogo está tendo entre
estudantes e profissionais adventistas em
nosso país. Creio que a revista e CAUPA
são tão valiosos que quero oferecer meus
préstimos para difundir a boa mensagem.
Posso ajudar?

● ● ● ● ● ●

CARLOS MANOEL CARDOSO POZO
Esteio, R.S., BRASIL
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Os editores respondem:
Obrigado, Carlos Manoel, por seu
encorajamento e seu oferecimento
generoso. Você pode ajudar Diálogo e
CAUPA (1) partilhando suas cópias com
outros estudantes universitários e
sugerindo que eles contatem nossos
representantes regionais (ver página 2)
para receberem suas cópias gratuitas;
(2) explorando a possibilidade de
organizar uma associação de
universitários adventistas em sua área
(CAUPA publicou um manual que provê
idéias); (3) encorajando outros
profissionais adventistas a assinar
Diálogo; e (4) sugerindo tópicos a serem
tratados em números futuros da revista.
Magnífica providência
divina
Em junho fui à reunião de oração de
quarta-feira de minha igreja em Cebu
City. Devido ao tráfego pesado, cheguei
atrasado. O orador já tinha começado a
relatar sua visita ao escritório do E. G.
White Estate em Washington e mostrounos uma cópia do mural que retrata
“Cristo do Caminho Estreito”. Como eu
estava assentado no fundo da igreja, mal
podia ver os detalhes do quadro. Uma
semana mais tarde tive de ir para casa
por alguns dias para recuperar de uma
infecção e fiquei alegre de achar uma
cópia de Diálogo (7:1) me esperando. Ao
chegar ao meio da revista, lá estava, uma
bela reprodução em cor do mesmo
quadro! Quão comovente foi contemplar
a figura de Cristo me convidando a me
aproximar d’Ele. Quão grato me sinto
pela magnífica providência divina que
me encorajou através da pessoa de nosso
Salvador. Como estudante de
enfermagem do quarto ano, careço de
Seu poder para permanecer fiel apesar de
tentações e dificuldades, entre elas
importantes aulas aos sábados. Por favor,
continuemos a orar uns pelos outros.
MERITES S. ROSALITA
Universidade de Visayas
Cebu City, FILIPINAS

Uma grande idéia
Quero congratulá-los pela bela idéia
de publicar Diálogo, que nos permite ler
artigos estimulantes e estabelecer

amizades por correspondência com
outros jovens adventistas em volta do
mundo. Que o Senhor Jesus os abençoe
abundantemente em seu importante
trabalho.
ERICKA Y. RUTZ
Cali, COLÔMBIA

Responde a perguntas
e faz-nos pensar
Não faz muito tempo um amigo deume uma cópia de Diálogo (6:2) e a li de
capa a capa. O artigo sobre como
preparar-se para o casamento respondeu
a muitas de minhas perguntas sobre este
tópico importante, enquanto o artigo
sobre dança me fez pensar. Obrigada por
manter-nos informados!
CLEAH SAMBAI
Kitale, QUÊNIA

Sobre Inteligência
Artificial
Concernente à discussão sobre
Inteligência Artificial (Diálogo 7:2), a
opinião de Roger Penrose, professor de
matemática na Universidade de Oxford,
que apareceu na revista World Link
(Julho-Agosto 1995), merece atenção.
Na opinião de Penrose, “Inteligência
requer entendimento, e entendimento não
está presente sem consciência. E
consciência simplesmente não está
presente em computadores.” Leitores
com gosto por matemática avançada
apreciariam o livro de Penrose, The
Emperor’s New Mind (Oxford University
Press, 1989), onde ele apresenta seus
argumentos com maiores detalhes.
SIEGFRIED J. SCHWANTES
Silver Spring, Maryland
E.U.A.

Escrevam-nos!
Apreciamos suas cartas com reações e
perguntas, mas limitem seus
comentários a 200 palavras. Escreva
para Dialogue Letters: 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904-6600; E.U.A. Caso sua
correspondência for escolhida para
esta seção, sua carta poderá ser
resumida por razões de clareza ou
espaço.
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ocê sabia que Bill Clinton passou
a maior parte de suas férias do
Natal de 1994 com Stephen Covey,
o guru da Nova Era e autor de Sete
Hábitos de Gente Ultra-eficiente?1 Ou
você ouviu que a médium favorita da
Rússia, Yevgenia Davitashvili, figura
entre os conselheiros mais íntimos de
Boris Yeltsin?2
Naturalmente isto não quer dizer
que o presidente dos Estados Unidos em
seu próximo discurso no Congresso
estará segurando um cristal que vibra, ou
contemplando seu olho mágico, ao
delinear sua política exterior. Também
não quer dizer que Yeltsin está a ponto
de declarar a Nova Era a religião oficial
da Rússia. Não obstante, estas coisas
têm significado.
Observe a obsessão de Hollywood
com a Nova Era e Cientologia. O mundo
observa com fascinação os semideuses
de Hollywood e suas produções em mãos
de Steven Spielberg, George Lucas,
Nicole Kidman, Tom Cruise, Demi
Moore, John Travolta, Mimi Rogers e
Sharon Gless. Ninguém está dizendo que
toda sua produção seja má ou
necessariamente orientada pela Nova
Era, mas sua tendência e influência são
inevitáveis — e significantes.3
Da política ao entretenimento, da
economia à gerência, do dólar à religião,
a Nova Era se tornou uma força que não
pode ser ignorada. Companhias
multinacionais e universidades de
renome incluem meditação yoga em seus
programas e currículos. Pregadores e
políticos admitem o uso do vocabulário
da Nova Era em sua retórica. Astrologia
e aconselhamento psíquico não são mais
o apanágio de alguma vila supersticiosa;
Nova York, Londres e Paris são seu
novo hábitat.
Tudo isto não significa
necessariamente que haja uma
conspiração da Nova Era para conquistar
o mundo. Dê ao diabo algum crédito por
sua subtileza! Ele raramente é tão
explícito.
A primeira coisa que podemos notar
sobre a Nova Era é que seu conteúdo é
vazio. Stephen Covey com seus Sete
Hábitos distingue-se pelo uso repetitivo
de termos como sinergia, paradigma e
interdependente — às vezes na mesma
sentença. Exemplo: “Embora você não
possa controlar os paradigmas de outros
numa interação interdependente do

Diálogo 7:3—1995

A Nova
Era Não É
Tão Nova
processo sinérgico, um grau elevado de
sinergia existe dentro de seu círculo de
influência.” Que significa tudo isto? Não
se preocupe com o sentido; soa
agradável, logo deverá ter um sentido.
Contudo não há sentido, mas as
“intuições holísticas, integradas,
centradas em princípio” de Stephen
Covey lhe granjearam uma fortuna.
Poderíamos dispensar tudo isto
como palavreado, mas as questões que
suscitam são sérias — à nossa fé e à
nossa vida — e não podemos ignorá-las.
O que é a Nova Era? Como se tornou um
movimento de massa no final da década
dos 80? Aonde vai a Nova Era? Qual
deve ser a defesa cristã? Para responder
a estas perguntas, precisamos cavar os
antecedentes, traçar uma linha através da
história recente, entender seus gurus, e
recorrer às profecias daquele antigo
Livro que ilustra a cena final.

David
Marshall

Que é a Nova Era?
Definir a Nova Era não é fácil.
Existe uma variedade de livros sobre a
Nova Era, programas de televisão,
filmes e músicas influenciadas pela
Nova Era. Existem numerosos adeptos
da Nova Era, e os que se encontram sob
a influência do pensamento da Nova Era.
Contudo, muitos deles, ou talvez a
maioria deles, desde 1990, têm resistido
à etiqueta da “Nova Era”. Deve-se
admitir que há muitas faces e fases da
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Que é a Nova Era? Como se tornou
um movimento de massa? Para onde
vai? Qual deve ser a defesa cristã?

Nova Era, e poucos aceitariam a
definição que vou dar. Com efeito,
algumas faces são agradáveis, e muitos
adeptos estão na periferia do
envolvimento e resistiriam à idéia de que
a Nova Era tenha um cerne de ocultismo.
Não obstante, precisamos tentar
defini-la...
A Nova Era é o sincretismo
religioso por excelência; que absorve e
tenta reconciliar um espectro tão amplo
de crenças, práticas, teorias e
superstições de muitas faces e muitos
adeptos. A Nova Era:
•
•

•

● ● ● ● ● ●
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Leva a bordo todo o conceito da
astrologia, até o ponto de
utilizar seu nome.
É holística em vários sentidos.
Quer ver a remoção de todas as
fron teiras no mundo, tanto
religiosas como nacionais, e
quer unificar a mente, o corpo e
o espírito num conceito
integrado do indivíduo. Está
comprometida com medicina
alternativa e várias formas de
terapia e pseudo-psicologia.
Aspira ter contato com forças
universais excluídas ou
condenadas pela tradição
judaico-cristã.
Utiliza do budismo o conceito
do “deus interior”. A reverência
que seus adeptos mostram pela
unidade do ser humano e da
criação, e o modo como
personaliza a Natureza em
expressões como “Mãe Terra”,
os impelem ao panteísmo.
Do hinduísmo ela adota a
reencarnação e técnicas de
meditação. A reencarnação
dispensa pecado e julgamento,
oferecendo uma série de vidas
nas quais se livram do “karma”
negativo; e técnicas de
meditação que são usadas para

•

fazer da mente “uma posse
vazia”.
Recicla muito do espiritismo do
século XIX. Adeptos da Nova
Era propõem a idéia de que
“iluminados” vivos tornam-se
“canalizadores” (médiuns) para
“iluminados” falecidos,
“mestres” ou “cristos”. Assim
os adeptos mais destacados
terão o poder de “canalizar”
algum “mestre” ou “guru”
falecido.4

A raiz original do movimento
combinando hinduísmo, budismo e o
ocultismo se encontra na Sociedade
Teosófica de Mme. Helena Blavatsky,
fundada nos Estados Unidos em 1875.5
Mas não é provável que a Sociedade
Teosófica jamais tivesse mais de cem
mil adeptos. Agora a Nova Era espalhase pelo planeta como um miasma,
contando milhões entre seus adeptos.

Como a Nova Era se
tornou um movimento de
massa?
Durante a era da Guerra do Vietnã, a
geração dos anos 60 tornou-se pacifista,
beatniks, hippies e filhos das flores. Os
flautistas desta geração foram os
Beatles. No final da década as palavras
absurdas de suas primeiras canções
cederam lugar a mensagens esotéricas.
Tinham começado a passar verões em
ashrams na Índia aos pés de gurus. No
auge de sua popularidade nas nações
ocidentais, George Harrison e John
Lennon estavam introduzindo a
sabedoria esotérica do Oriente nas
melodias de seus discos vendidos aos
milhões.
Subitamente o vocabulário do
hinduísmo e do budismo estava na
moda; reencarnação, yoga, meditação
transcendental e outros.
No começo dos anos 70, os gurus
partiam da Índia para os Estados Unidos
com passagem somente de ida. Em todas
as nações ocidentais a canção “Hair”
estava no ar. Todo mundo estava
cantando “É o raiar da era de
Aquário...”, poucos entendendo o que
significava.
A geração psicodélica dos anos 70
aceitou as premissas dos beatniks dos
anos 60, e edificou sobre elas. Qualquer
um da vanguarda praticava meditação
transcendental. Havia yogas para todas
as ocasiões: yoga mantra, yoga sidhi e

yoga tantra. A astrologia tornou-se a
indústria de maior crescimento.
Nos terrenos das universidades
ocidentais mais pessoas acreditavam na
reencarnação do que na ressurreição.
Com o passar do tempo, tornou-se
aparente que além da religião oriental e
astrologia, o ocultismo também estava
envolvido no novo movimento.6
Pessoas como o ocultista britânico
Benjamin Creme e o cientologista norteamericano L. Ron Hubbard não podiam
acreditar que suas idéias vetustas
subitamente estivessem na moda. Creme
cunhou o termo “Nova Era” por volta de
1977, anunciando que pelo fim do
milênio a era do Peixe (cristianismo)
seria substituída pela era de Aquário (a
Nova Era), na qual um novo messias
presidiria sobre uma nova ordem
mundial.
Foi necessário o materialismo crasso
dos anos 80 — Thatcherismo,
Reaganismo, o Milton Friedmanismo —
para fazer da Nova Era um movimento
de massa. A cultura Yuppie era uma
dieta inadequada para o espírito humano
e as pessoas reagiram. Ao passo que na
Europa Oriental o público passou do
comunismo para o cristianismo, no
Ocidente, uma espiritualidade pagã
ganhava terreno. A Nova Era tinha, com
efeito, se tornado uma religião bem
talhada para uma geração com evidente
falta de idealismo político, com opinião
desgastada do cristianismo, que tinha
perdido sua orientação.

Para onde vai a Nova Era?
Benjamin Creme é enfático em dizer
que o Senhor Maitreya aguarda o
momento de presidir sobre a nova
ordem. Ele será, diz Creme, uma
combinação do Cristo que volta,
esperado pelos cristãos, do Messias
esperado pelos judeus, do Imam Mahdi
esperado pelos muçulmanos, o Krishna
esperado pelos hinduístas e o novo Buda
esperado pelos budistas. Os anos que
precedem o ápice dos milênios serão
decisivos.
Mas para nós a questão decisiva
agora é: Que dizem a Bíblia e o Espírito
de Profecia sobre esta questão?
•

Em Seu sermão escatológico
registrado em cada um dos
evangelhos sinóticos, Jesus
profetizou a vinda de “falsos
cristos e falsos profetas” nos
tempos do fim; bem como
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•

•

vindas em lugares secretos ou
no deserto. Em II Tessalonicenses 2:9-12, Paulo prediz
que o aparecimento do “homem
do pecado” seria acompanhado
por todo “poder, e sinais e
prodígios da mentira” e “com
todo engano”.
Apocalipse 13:13 indica que
grandes sinais acompanhariam
as atividades das duas bestas
na cena final. A presença do
“dragão” no triunvirato
maligno que operaria contra o
povo de Deus (Apocalipse
16:13-15) indica que Satanás se
envolverá diretamente no
conflito final com o povo de
Deus; demônios, de algum
modo, operando direta- mente
no grande conflito final.
O capítulo 34 de O Grande
Conflito delineia o papel dos
demônios. Uma amplificação
maior é provida: “Aparições
terríveis de um caráter
sobrenatural...” A descrição
culmina nas palavras: “Como
ato culminante do drama de
engano, Satanás mesmo
personificará a Cristo”7.

“nossa luta não é contra o sangue e a
carne, e, sim, contra principados e
potestades, contra os dominadores deste
mundo tenebroso, contra as forças
espirituais do mal”.
E isto descreve bem a Nova Era.
Enquanto comentaristas procuram os
protagonistas — políticos, gurus,
professores, magnatas de Hollywood —
de conspiração da Nova Era, os
conspiradores reais escapam da
identificação. Não são seres de carne e
sangue. São “entidades” possuídas de
uma inteligência infinitamente maior. O
conspirador principal é o próprio
Satanás. O objetivo da conspiração é
influenciar nossas mentes pela educação
e a mídia, restringir nossas liberdades
através de políticos velhacos e poderes
político-religiosos, tentar destruir o povo
de Deus e imitar a segunda vinda de
Cristo. Estereotipamos ou ignoramos
esta ameaça para nosso risco.
David Marshall (Ph.D., Universidade de
Hull) é editor-chefe da Casa Publicadora de
Stanborough, Inglaterra, e autor de muitos
artigos e livros, incluindo The Devil Hides Out
(Autumn House, 1991), New Age Versus the
Gospel (Autumn House, 1993) e Footprints of
Paul (Autumn House, 1995). Seu endereço: Alma
Park; Grantham, Lincs.: NG31 9SL; Inglaterra.

Notas e referências
1. The London Independent, domingo, 8 de
janeiro de 1995.
2. The London Sunday Times, 12 de fevereiro,
1995.
3. Ver Walter Martin, The New Age Cult
(Minneapolis, Minn.: Bethany House,
1989), págs. 20-21, 58, 85; também o
Sunday Express de Londres, 19 de julho de
1992, pág. 17.
4. Para uma definição mais ampla, ver o
capítulo intitulado “Designer Religion” em
meu New Age Versus the Gospel (Autumn
House, 1993).
5. A mais recente monografia erudita sobre
este movimento é Madam Blavatsky’s
Baboon: Theosophy and the Emergence of
the Western Guru, de Peter Washington
(Secker, 1993).
6. Isto é documentado em meu livro The Devil
Hides Out: New Age and the Occult: A
Christian Perspective (Autumn House,
1991).
7. Ellen G. White, O Grande Conflito (Tatuí,
São Paulo: Casa Publicadora Brasileira,
1988), pág. 624.
8. UpVer David Marshall, Footprints of Paul
(Autumn House, 1995), págs. 59-63.

Poderia o movimento da Nova Era
ser quem facilitará esta intervenção
satânica?

Um efeito positivo que o movimento
da Nova Era tem tido sobre a igreja
cristã é que ele fez com que muitos
evangélicos reexaminassem as doutrinas
da imortalidade da alma e do fogo
eterno. Em seu livro Essentials (Hodder,
1988), o evangélico preeminente se
declara contra ambas. A imortalidade da
alma, ele reconhece, tem aberto espaço
no quadro que a Nova Era preenche. O
professor John Hick, em Death and
Eternal Life (Macmillan, 1982), deriva
os conceitos gêmeos da imortalidade da
alma e de um inferno eterno da religião
primitiva e da mitologia greco-romana.
Mas o apóstolo Paulo delineia a
melhor defesa cristã contra a Nova Era.
No mundo do primeiro século, Éfeso era
o centro do ocultismo.8 Era, nas palavras
de Shakespeare, cheia de “feiticeiros que
operam no escuro”. Algum tempo depois
de sua estada de três anos na cidade, e
apesar da fogueira de livros de magia
(Atos 19:19), Paulo ainda sentia a
necessidade de lembrar aos efésios que
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Qual é a defesa do
cristão?

F

oi ele o primeiro a usar o
telescópio para estudar o
firmamento. Foi ele o primeiro a
descobrir as luas de Júpiter, o primeiro a
falar das manchas no Sol, o primeiro a
reconhecer que a Via Láctea é composta
de miríades de estrelas e a sugerir que a
Lua é montanhosa. Foi ele também um
dos primeiros a dizer que Ptolomeu

Pode Um
Cientista
Também Ser
Cristão?

● ● ● ● ● ●

Benjamin
L. Clausen

8

estava enganado e que Copérnico tinha
razão. A Terra girava em volta do Sol, e
não o contrário.
Estas declarações fizeram com que
Galileu Galilei (1564-1642), um dos
fundadores da ciência experimental
moderna, entrasse em conflito com a
igreja. Os jesuítas viram em seus ensinos
as piores conseqüências para a igreja de
Roma. O velho cientista foi julgado e
obrigado a retratar-se. Ele o fez, mas
dizem que ele murmurou: “Mas a Terra
se move.” Mais de 350 anos mais tarde,
em 1992, o papa João Paulo II afirmou
que erros foram cometidos na
condenação de Galileu.
O caso de Galileu é talvez a maior
ilustração da tensão entre a ciência e a
religião. Houve outros casos desde
então, mas onde quer que se discuta
ciência e cristianismo, guerra e conflito
vêm à tona. Andrew Dickson White até
publicou A History of the Warfare of
Science With Theology in Christendom
em 1896.

A ciência numa cultura
cristã
Embora tensão caracterize a relação
entre o cristianismo e a religião, ela é
por vezes exagerada. Com efeito, como
alguns historiadores da ciência têm
argüido, a ciência moderna só poderia
desenvolver-se numa cultura cristã.1 Os
cristãos crêem num Deus pessoal, que é
independente de Sua criação. Para o
animismo ou o panteísmo, contudo, a
natureza é deus — não inteiramente
pessoal, mas mais do que a matéria
inanimada governada por leis abstratas.
Examinar seus segredos seria uma tarefa
arriscada.
Os cristãos crêem num Deus todopoderoso que criou ex nihilo e que
controla a natureza. Deus tinha a
liberdade de criar do modo que quisesse,
e como Seus caminhos não são os
nossos, nossa lógica provavelmente seja
insuficiente para compreender a
natureza. Precisamos observar e
experimentar para descobrir como Deus
criou. O poder de Deus sobre a criação é
partilhado com a humanidade (Gênesis
1:28); assim espera-se que estudemos a
natureza. Em contraste, outras tradições
têm uma concepção imprecisa e
irracional do mundo. Por exemplo, no
sistema grego, a atividade criadora de
Deus era limitada àquilo que o homem
podia deduzir de princípios gerais; não
havia necessidade de experimentar.
Os cristãos criam num Deus bom.
Sua criação é boa e digna de estudo.
Conseqüentemente, a ciência devia ser
usada para benefício da humanidade,
aliviando a labuta e o tédio, e minorando
a enfermidade por várias descobertas. O
tempo é linear e a vida pode ser
melhorada. Isto está em contraste com
outros sistemas que encaram o mundo
como imperfeito e indigno de estudo
acurado. Trabalho manual, mesmo o
necessário para a descoberta científica,
não era digno de respeito. O tempo era
cíclico e a vida uma ronda rotineira.
Os cristãos crêem num Deus
racional cuja criação é predizível,
governada por leis. O homem foi criado
como um ser racional e pode descobrir
essas leis. A natureza arbitrária dos
deuses de outras religiões faria com que
o estudo da relação de causas e efeitos
naturais parecesse fútil.
Dentro deste contexto de uma
filosofia cristã que promove o estudo da
criação divina, não há necessidade de
conflito entre empreendimentos cristãos
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Isaac Newton
Isaac Newton (1642-1727) é o
exemplo de um cientista preeminente,
que era também um crente devoto.2 Ele
desenvolveu teorias sobre a natureza da
luz e da gravitação universal, e teve
parte na invenção do cálculo. Uma
evidência interessante da experiência
religiosa de Newton é a lista de 50
pecados do passado que ele preparou em
1662, tais como: ameaçando de queimar
a casa dos Smith, esmurrando a irmã;
xingando Dorothy Rose; tendo palavras
e pensamentos impuros, trabalhando
domingo à noite, tomando banho no
domingo, não se achegando a Deus, não
temendo a Deus de modo a não ofendêLo.
Segundo John Locke, Newton tinha
poucos rivais no conhecimento das
Escrituras. Newton organizava esse
conhecimento metodicamente e
estabeleceu regras definidas para a
interpretação da Bíblia. Newton cria ser
parte de um remanescente escolhido por
Deus para restaurar a interpretação da
Bíblia. Escreveu livros sobre as
profecias e a cronologia da Bíblia. Cria
que esses textos antigos forneciam
informação científica, incluindo a
descrição de uma criação recente e de
destruições catastróficas. Desconheciase até este século que Newton mantinha
crenças arianas que o levaram a
considerar a adoração de Cristo como
idolatria. Por causa de suas idéias não
ortodoxas ele recusou ser membro de
uma ordem religiosa em Cambridge e
arriscou perder seu professorado.
O tratado Principia foi a síntese
newtoniana de uma nova visão científica
do mundo. Em seu comentário à edição
de 1713, ele afirma que seu propósito foi
estabelecer a existência de Deus,
combater o ateísmo e desafiar uma
explicação mecânica da operação do
Universo. Quando Richard Bentley deu a
primeira da série de palestras instituídas
por Robert Boyle para a defesa da
religião, ele se apoiou na obra de
Newton. Newton cria que o Universo
exigia um Criador inteligente, e que ele
é governado por leis naturais instituídas
por Deus e preservadas por atos
sobrenaturais da providência especial.
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Michael Faraday
O exemplo de Michael Faraday
(1791-1867) refuta de modo efetivo a
opinião de que cientistas são avessos à
religião revelada.3 Faraday foi um
cientista da vanguarda de sua geração.
Ele inventou o motor e o transformador
elétricos, descobriu a indução
eletromagnética, chamou atenção ao
campo que envolve um magneto, propôs
as ondas eletromagnéticas, e é agora
honrado por ter a unidade de
capacitância levando seu nome — o
farad. Era também um cristão devoto.
Segundo declaração feita à Condessa da
Lovelace, ele pertencia a uma seita
muito pequena e desprezada de cristãos
conhecidos, se é que eram conhecidos,
como “sandemanianos”. Pertencer a esta
seita era para ele mais importante do que
sua carreira científica.
Os sandemanianos aceitavam a
Bíblia como base de toda conduta e da
organização eclesiástica. Os
sandemanianos enfatizavam sobriedade e
moderação nos divertimentos mundanos.
Admissão ao grupo requeria confissão
diante da congregação de fé na graça
salvadora de Deus e o compromisso de
viver na imitação de Jesus Cristo.
Faraday fez tudo isto e servia como
ancião na igreja.
Tanto em sua ciência como em sua
religião, Faraday receava “confusão” de
qualquer espécie e sentia a necessidade
de organizar seu ambiente. Era cauteloso
na interpretação de fatos experimentais.
As “exortações” consistiam de passagens
bíblicas bem escolhidas com o mínimo
de comentário, do mesmo modo que
Faraday em suas monografias científicas
limitava-se à descrição de fatos
experimentais a um mínimo de
interpretação especulativa. Seu
cristianismo permeava todos os aspectos
de sua vida — espiritual, social, política
e profissional.

Outros exemplos do
passado
Muitos outros cientistas eram
cristãos devotos. Johannes Kepler (15711630), astrônomo e matemático alemão,
dizia que a doutrina da Trindade lhe
sugeriu o sistema heliocêntrico triplo do
Sol, estrelas fixas e o espaço entre eles.4
Blaise Pascal (1623-1662), um brilhante
matemático francês a quem nosso
computador muito deve, tornou-se um

cristão devoto em 1654 e sempre levava
consigo uma descrição daquela
experiência. Escreveu numerosos
pensamentos devocionais em seu
Pensées, tais como: “Deus deseja mover
a vontade e não a mente. Clareza
perfeita ajudaria a mente mas
prejudicaria a vontade.”5
Robert Boyle (1627-1691), o pai da
química moderna, era bem conhecido
por sua piedade e seus escrúpulos
religiosos. Isto o impedia de prestar o
juramento exigido do presidente da
Sociedade Real Britânica. Em seu
testamento deixou uma doação para uma
série anual de palestras para combater o
ateísmo.6 Nicolaus Steno (1638-1686),
geólogo e anatomista dinamarquês,
desenvolveu princípios para descrever
rochas sedimentárias que estão ainda em
uso em geologia. Mais tarde foi
ordenado sacerdote católico, e
finalmente morreu de pobreza e jejum.7
O naturalista sueco Carolus Linnaeus
(1707-1778), fundador da biologia
sistemática moderna e originador da
nomenclatura binária, invocou a
linguagem de Gênesis 1 em sua
definição de espécie.8
Lord Kelvin [William Thomson]
(1824-1907) cria que a dissipação de
energia útil é uma característica universal descrita no Salmo 102:26: “todos
eles envelhecerão como um vestido”.
Este conceito teológico o ajudou a
desenvolver a segunda lei da
termodinâmica. Kelvin também cria que
vida só procede de vida e que é um
mistério e um milagre.9
James Clerk Maxwell (1831-1879)
resumiu toda eletricidade, magnetismo e
ótica em umas poucas equações que
ainda formam a base da teoria
eletromagnética. De igual modo, suas
crenças religiosas foram concebidas em
termos abstratos depois de uma profunda
experiência de fé em 1853 que o levou a
se desligar da igreja oficial. Maxwell
tinha certeza de que a base da religião
não jaz em argumentação racional. Ele
francamente reconhecia que a ciência
nunca devia ser considerada um guia à
verdade religiosa: “A mudança de
hipóteses científicas é naturalmente
muito mais rápida do que a de
interpretações bíblicas.”10
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genuínos e pesquisa científica.
Consideremos alguns dos grandes
cientistas do passado e do presente, que
também eram cristãos devotos.

Louis Pasteur (1822-1895), da
França, ajudou a lançar o alicerce da
teoria de que germes causam doenças e
da vacinação preventiva. Ele é bem
conhecido pela técnica de pasteurização
que leva seu nome. Seus experimentos
ajudaram a refutar a idéia de que vida
pudesse vir do não-vivo. Cria que havia
dois domínios distintos nos seres
humanos: um, ciência, e o outro,
sentimento e crença, e “ai daqueles que
permitem que um interfira com o outro
neste estado imperfeito do conhecimento
humano”. Pasteur poderia ter-se
entregue ao que se chama “o
encantamento da ciência,” mas ele
curvava-se diante de um Poder maior.
“O Positivismo”, dizia ele, “não leva em
consideração a mais importante das
noções positivas, a do Infinito.”11

Cientistas modernos
Embora nem sempre se saiba,
muitos dos cientistas contemporâneos
são também crentes. Werner von Braun,
alemão, o engenheiro de foguetes, foi
diretor do Centro Marshall de Vôo
Espacial na década de 60. No prefácio
de um livro ele diz: “Acho tão difícil
compreender um cientista que não
reconhece a presença de uma razão
superior atrás da existência do Universo
como compreender um teólogo que nega
os avanços da ciência. E certamente não
há razão científica pela qual Deus não
pode reter a mesma relevância em nosso
mundo moderno que Ele tinha antes de
começarmos a perscrutar sua criação
com telescópio, ciclotron e veículos
espaciais.”12
James Irwin formou a fundação
evangélica High Flight um ano depois de
ter andado na Lua. Mais tarde liderou
uma expedição ao Monte Ararate. Se
tivesse podido dialogar com Deus na
Lua, ele teria perguntado: “Senhor, é
correto virmos visitar este lugar?” Ele

pensa que Deus teria respondido: “É
correto desde que vocês dêem a Mim a
honra”.13
Walter Bradley é um pesquisador
graduado de engenharia mecânica na
Universidade A&M do Texas, que tem
recebido vários milhões de dólares do
governo para pesquisas. Durante os
últimos oito anos ele tem feito inúmeras
palestras sobre a existência de Deus nas
principais universidades norteamericanas.14
Henry Schaefer, químico na
Universidade da Geórgia, já foi nomeado
cinco vezes para o prêmio Nobel e foi
mencionado recentemente como o
terceiro químico mais citado no mundo.
A revista U.S. News & World Report
(23-12-1991) cita-o dizendo: “O
significado e a alegria em minha ciência
vêm naqueles raros momentos em que
descubro algo de novo e digo a mim
mesmo: ‘Pois é assim que Deus o fez.’
Meu alvo é compreender um pequeno
ângulo do plano de Deus.”
Num livro recente, 60 cientistas de
renome, incluindo 24 que receberam o
prêmio Nobel, responderam a perguntas
sobre ciência e Deus. Um deles é Arthur
Schawlow, professor de física na
Universidade de Stanford, e detentor do
prêmio Nobel em 1981. Ele diz:
“Parece-me que quando confrontado
com as maravilhas da vida e do
Universo, a gente precisa perguntar por
que e não apenas como. As únicas
respostas possíveis são religiosas....
Acho necessidade de Deus no Universo
e em minha própria vida.”15
Há muito tempo o salmista registrou
esta jóia de inspiração: “Os céus
proclamam a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra de suas
mãos” (Salmo 19:1). A natureza nos
convida a reconhecer seu Criador e a
sondar seus mistérios. Dentro do
contexto deste convite, não precisa haver
conflito entre o cristianismo bíblico e a
ciência, entre a fé e a razão. Um
cientista pode, com efeito, ser um
cristão.

● ● ● ● ● ●
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Como opera o stress?
Stress é uma reação fisiológica de
nosso corpo quando enfrentamos
situações difíceis. Resulta em tensão
física e psicológica.
Quando nossos sentidos ou memória
ou uma combinação de ambos nos
advertem de uma situação tensa, o
organismo todo se prepara para enfrentar
o perigo. O estímulo pode ser real (por
exemplo, um carro atravessando a luz
vermelha à sua frente) ou simbólico
(ansiedade sobre o que vai acontecer
numa entrevista à procura de emprego
amanhã). Mas as reações fisiológicas são
as mesmas: luta ou fuga.
O que dispara estas reações? A
chave é o hipotálamo, uma glândula
diminuta à base do cérebro que controla
várias funções vitais do corpo. O
hipotálamo recebe os impulsos nervosos
que trazem uma mensagem de alarme.
Para se assegurar de que a mensagem
atinja seu destino, faz uso de dois meios
independentes de comunicação. Primeiro,
o hipotálamo opera através dos nervos,
usando o sistema simpático, e segundo,
opera através da corrente sangüínea para

atingir o sistema adreno-cortical.
O sistema nervoso simpático, tendo
recebido a ordem do hipotálamo, leva a
mensagem de alarme através dos nervos
aos vários músculos e à medula da
glândula adrenal. A medula libera
epinefrina e norepinefrina na corrente
sangüínea. Estes hormônios aumentam o
estado de alerta.
O hipotálamo também estimula a

O Stress de
Estudante:
Pode Você
Controlá-lo?
glândula pituitária, que produz o
hormônio adrenocórtico trófico (ACTH),
também chamado hormônio do stress.
ACTH viaja pela corrente sangüínea até
ao córtex adrenal (o envólucro da
glândula adrenal) e até outras glândulas
endócrinas. Os efeitos são imediatos. A
descarga de cerca de 30 hormônios
produz os seguintes efeitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento da pressão arterial e das
batidas do coração
Aceleração da respiração
Dilatação das pupilas
Aumento da perspiração
Aumento do nível de açúcar no
sangue
Formação rápida de coágulos no
caso de feridas
Diminuição da atividade
gastrintestinal
Alterações da pele (isto é,
arrepio, mudanças em sua
composição química)

Quando situações de stress são
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Julian
Melgosa
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G

abriel, segundo-anista de
administração, não mais podia
suportar. Embora tivesse seu
compêndio aberto diante dele, seus
pensamentos divagavam por toda parte.
Estava atrasado com sua leitura e
deveres. Pela frente vinha um trabalho
sobre as estratégias de mercado de uma
firma que ele devia ainda visitar. Dentro
de duas semanas viriam os exames, e
ainda tinha de assistir a aulas, um
trabalho de tempo parcial e sua vida
social.
Além disto, havia outros sinais.
Gabriel não conseguia dormir
adequadamente. Sentia-se sufocado e
inadequado. Pensamentos de suicídio
cruzavam sua mente ocasionalmente.
Gabriel certamente precisava de
ajuda. Sem ela, ele podia estar
caminhando para um problema grave.
Após alguma persuasão, ele procurou
um conselheiro experiente. Depois de
algumas semanas de aconselhamento,
Gabriel recuperou o controle de sua
vida.
Que estava errado com Gabriel?
Não era depressão. Pelo menos não
ainda. Seu problema era stress,
enfermidade comum entre estudantes
universitários. Mas como é que o
aconselhamento o ajudou? Como
escapou de uma depressão? Que faria
você sob circunstâncias semelhantes?

freqüentes, certas funções
(especialmente os sistemas
gastrintestinal e cardiovascular) sofrem,
e a probabilidade de contrair uma
doença aumenta. Além de produzir
riscos à saúde, o stress também produz
efeitos sobre o comportamento e a
mente.

As situações de stress são
sempre más?
A despeito dos riscos, stress não é
inteiramente indesejável. A maior parte
dos peritos concorda que uma dose
moderada de stress favorece a
realização. Hans Selye, um dos pioneiros
no estudo do stress afirmava que a
ausência total de stress pode significar
morte.1
Experimentos com animais
provaram que um grau muito baixo de
stress limita a qualidade do desempenho.
Quando a tensão é moderada, o
desempenho sobe. Finalmente, se o
stress é intenso e prolongado, o
desempenho cai. Isto é conhecido como

Diagrama 1 — A Curva de
Yerkes-Dodson
Desempenho

Desempenho ótimo

Stress
Um grau moderado de stress facilita
desempenho elevado, mas além de
certo ponto, a qualidade do
desempenho decresce.

a lei Yerkes-Dodson (ver o Diagrama
1).2
Este princípio pode ser observado
igualmente em seres humanos.
Imaginemos dois universitários com
habilidade aproximadamente igual e
motivação inicial semelhante. O
primeiro recebe apoio financeiro
incondicional da família. O segundo é
subsidiado sob condição de manter
normas acadêmicas elevadas. É provável
que uma dose moderada de stress
causada pelo subsídio condicional
habilite o segundo estudante a obter
resultados melhores.
É de se admirar que o desempenho
mais alto é alcançado em contextos de
competição ou quando alvos elevados
são propostos? O stress dá às pessoas
uma dose adicional de energia para
serem bem sucedidos.

O efeito do stress
Mas que acontece quando uma
pessoa experimenta um nível muito alto
de stress? Ou se a tensão não é
excessiva, mas continua por meses ou
mesmo anos? Os efeitos nestas
circunstâncias podem ser devastadores,
como muitos estudos psicológicos
reportam. Tem havido casos de soldados
morrerem na frente da batalha não por
armas de fogo mas pelo stress
intolerável produzido pelo medo. P. G.
Zimbardo relata o caso de uma jovem
admitida a um hospital porque estava
com medo de morrer.3 Vários testes
clínicos e observações não mostraram
evidência de qualquer má função. A
mulher morreu no dia seguinte. Mais
tarde soube-se que alguém havia
solenemente predito sua morte quando
completasse os 23 anos, e dois dias antes

Tabela 1 — Efeitos de stress sobre a habilidade
cognitiva
Funções

Dificuldade de iniciar tarefas que requerem concentração.
Ao aumentar o stress], o tempo de atenção diminui.
Memória tanto recente como remota diminui.
Tarefas que exigem resposta rápida e espontânea são
realizadas de modo imprevisível.
Solução de problemas Problemas são resolvidos com muitos erros.
Avaliação
Todo trabalho de avaliação tende a ser desequilibrado.
Processo de reflexão A organização dos pensamentos não segue uma linha
lógica.
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Concentração
Atenção
Memória
Ações reflexas

Efeitos
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de seu vigésimo terceiro aniversário ela
faleceu. Seu próprio medo a matara.
Casos como estes, embora ilustrem
o efeito de situações de stress muito
intenso, não são comuns. É mais comum,
porém, achar indivíduos que funcionam
melhor por causa de stress em seu
trabalho, em sua família ou em seus
estudos. Nestes casos, quais são os
efeitos do stress?
De interesse especial para os
estudantes são os efeitos de stress sobre
sua habilidade cognitiva. A Tabela 1
inclui as áreas específicas de cognição
que são prejudicadas sob condições de
stress. Além disto, os sentimentos e as
emoções são também afetados. A pessoa
sob stress experimenta desassossego,
torna-se hipocondríaca, perde a
paciência e a tolerância, e fica
assoberbada com sentimentos de
insuficiência e baixa estima-própria.
Finalmente, as atitudes e o
comportamento são também
modificados. Relações sofrem, o sono
varia de modo imprevisível, há perda de
controle no uso de álcool, fumo e outras
drogas, e a pessoa se retrai no trabalho e
nos estudos.

Como lidar com o stress?
1. Conheça-se. Uma fonte de stress
somos nós mesmos. Há indivíduos que,
por causa de sua personalidade, são mais
vulneráveis ao stress que outros sob a
mesma pressão. A Tabela 2 esboça
certas características dos tipos A e B de
personalidade. Os cardiologistas Lazarus
e Folkman introduziram esta
nomenclatura, hoje generalizada.4
Pessoas do tipo A têm risco elevado de
doença do coração, ao passo que as do
tipo B têm baixo risco.
Mas podemos mudar nosso tipo de
personalidade? A personalidade tem um
componente genético forte, e muito de
sua formação se faz durante nossos
primeiros anos. Contudo, mudanças
podem ser obtidas fixando alvos e com
esforço perseverante. Isto significa que
um indivíduo do tipo A de personalidade
pode fixar alvos (tais como controlar
seus pensamentos hostis, ser tolerante,
praticar a descontração, etc.) e alcançálos pela persistência e domínio-próprio.
2. Empregue técnicas de estudo
eficientes. Uma causa importante de
stress entre estudantes universitários é a
falta de técnicas específicas e eficientes.
A frustração vem quando se tenta
enfrentar várias tarefas (tais como
leituras, anotações de classe, relatórios,

Diálogo 7:3—1995

a.
b.

c.

d.

e.

Faça uma lista de todas as tarefas
que devem ser completadas
dentro de uma semana.
Distribua-as em dias específicos
e horas disponíveis. Não hesite
em eliminar aquilo que é o menos
necessário. É melhor estudar
intensamente três quartos da
matéria para um exame do que
ficar frustrado tentando cobrir
todo a matéria superficialmente.
Abra espaço para atividades
inesperadas. Se elas não se
realizam, você tem tempo extra
para mais estudo.
Evite distrações. Uma vez que
designou um certo tempo para
uma atividade particular,
reserve-o como algo sagrado para
completar a tarefa. Ignorando a
distração pode fazer com que ela
desapareça.
Tome tempo para descontração.
Exercício físico, tempo gasto
com amigos ou a família, e
devoção pessoal são necessários
mesmo durante a faina estudantil.

4. Desenvolva fortes relações
interpessoais. Relações interpessoais
são uma fonte importante de stress em
todas as idades. Estudantes
universitários não constituem exceção.
Amigos, colegas, cônjuges, irmãos,
professores, pais, filhos e vizinhos
podem ser a origem de grande satisfação
mas podem também causar muita dor de
cabeça, dependendo da qualidade da
relação. É virtualmente impossível
assimilar estudos ou mesmo concentrarse quando se tem desentendimento com
alguém.
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Ao mesmo tempo, relações pessoais
(tais como de cônjuge ou amigo íntimo)
e intercâmbio social (como de igreja e
local de trabalho) podem prover apoio
para os que sofrem de stress. A atitude
pessoal pode fazer diferença. Alvos
cristãos, tais como estar em paz com
todos (Romanos 12:18) e resolver
contendas antes de nos achegar a Deus
(Mateus 5:23, 24), são valiosos para o
equilíbrio mental.
5. Planeje bem suas finanças.
Para muitos estudantes as finanças
constituem uma área de stress. Um
estudante que não sabe como as conta

serão pagas, não pode aprender bem. A
melhor maneira de enfrentar este
problema é fazer um orçamento
apropriado. Se os recursos são
insuficientes, é melhor adiar os estudos
e achar recursos adicionais.
6. Prepare-se bem para os
exames. Exames, particularmente os
finais, são uma fonte formidável de
stress e tumulto emocional. Shirley
Fisher, professora de psicologia na
Universidade Strathclyde, em Glasgow,
administrou um número de medidas
psiconeuróticas a estudantes escoceses
antes e depois dos exames finais.6 As

Tabela 2 — Stress e Tipo de Personalidade
TIPO A

TIPO B

Movimento constante
Impaciência
Ri às gargalhadas
Insatisfação profissional
Queixa-se freqüentemente
Conversação alta e rápida
Tem pressa de falar

Calma motora
Paciência
Sorri
Contente com o nível profissional
Raramente se queixa
Conversação quieta e pausada
Ouve com atenção

Pessoas do tipo A tendem a sofrer de stress e estão mais sujeitas à enfermidade do
coração do que indivíduos do tipo B. No entanto, um tipo B extremado pode
carecer da energia necessária para executar tarefas que exigem decisão rápida.

Tabela 3 — O Método PQRST para Estudar um Capítulo
Etapa P (Pré-leitura)
Etapa Q (Questionamento)
Etapa R (Revisão)

Etapa S (Solilóquio)

Etapa T (Teste)

Faça uma rápida leitura do capítulo inteiro para
“sentir” a estrutura básica. Examine com atenção a
introdução e o sumário/conclusão.
Os pontos principais foram identificados, mas não
examinados. Agora é o momento de levantar questões:
“Quais são os pontos que o autor tenta comunicar?”
A interpretação feita na etapa anterior é agora
confirmada por uma leitura cuidadosa do texto.
Sublinhe as palavras-chave e idéias fundamentais.
Agora você tem uma idéia correta do conteúdo. Mas
há outras duas etapas.
Ponha em suas próprias palavras as idéias principais
do capítulo. Faça isto em forma de solilóquio ou
monólogo em voz alta sem olhar o livro, mas
verificando para se assegurar de que compreendeu
corretamente. Este é um passo preliminar para alertálo quanto a possíveis lacunas ou incompreensão.
Tente formular perguntas breves e ofereça respostas
válidas para cada uma delas. Isto abrangerá os fatos.
Então formule perguntas que exijam compreensão,
aplicação e relações entre conceitos. Este é um
exercício valioso para se preparar para o exame, mas
deve ser praticado logo que o capítulo tenha sido lido.
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exames, etc.) ao mesmo tempo. Esta
frustração torna-se especialmente intensa
quando os indivíduos não possuem
hábitos de estudo eficientes. Os
estudantes podem evitar stress se estão
equipados com técnicas que incluem
leitura rápida, sublinhar, esboçar, tomar
notas, memorizar, preparação para
exames e a habilidade de escrever
exames. Um exemplo simples que tem
ajudado a milhares de estudantes é o
método PQRST5 para estudar capítulos
de um compêndio (ver a Tabela 3).
3. Aprenda a manejar o tempo.
Um modo útil para reduzir o stress é a
habilidade de manejar o tempo. Eis
alguns princípios de uso do tempo
aplicáveis para estudantes:

notas de ansiedade e obsessão subiram
durante as semanas que precederam os
exames. Depois dos exames, ela
verificou um aumento nas medidas de
depressão, possivelmente motivado por
reflexão sobre erros e discussão com
colegas. Muito da tensão causada por
exames pode ser prevenida (ver a
Tabela 4).

O componente espiritual
Um colega que trabalha como
psicoterapeuta de tempo integral numa
clínica de renome, contou-me das

técnicas usadas por muitos clientes para
vencer. Contoume que algumas das pessoas
altamente educadas empregavam
técnicas incrivelmente supersticiosas.
Por exemplo, muitos que têm medo de
voar mas precisam fazê-lo, seguram
mascotes ou amuletos ao entrar no avião.
No momento da decolagem, seguram
com força estes objetos. Minha
interpretação do comportamento foi:
“Quando circunstâncias escapam de seu
controle, as pessoas precisam achar
apoio no sobrenatural. Muitos não crêem

Tabela 4 — Preparando-se para o Exame
Antes do exame:
1. Planeje bem de antemão. Faça um horário de toda a matéria a ser estudada
para o exame e com as datas correspondentes.
2. Estude a matéria a fundo. Usando as técnicas de estudo à sua disposição,
estude até dominar a matéria. A pesquisa mostra que estudar a fundo pode ser
o melhor fator para aliviar a ansiedade.
3. Simule a situação do exame. Desempenho (isto é, escrevendo composições,
testes de escolha múltipla preparados por você mesmo, ou até exames orais
dependendo da forma do exame) vai-lhe dizer se o aprendizado se realizou.
Para estudantes ansiosos, este exercício serve não somente de recapitulação,
mas também é um estimulante de confiança em si próprio.
4. Faça a recapitulação tão ativa quanto possível. Estude tomando notas,
falando em voz alta, talvez andando se isto lhe convier. Registre num cassete
o material estudado, e quando seus olhos se cansarem, ouça-o.
5. Descontraia-se na véspera do exame final. O dia anterior ao exame deve ser
leve e repousante com uma boa noite de descanso, embora você queira revisar
aquilo que estudou. Estudantes que tendem a ficar ansiosos podem ser
beneficiados pela técnica de dessensibilização sistemática. Isto pode exigir a
ajuda de um psicoterapeuta. Pratique descontração muscular. Logo que a
descontração é alcançada, imagine vividamente a sala do exame, o papel de
exame, o professor, etc. Com descontração a ansiedade desaparece.

● ● ● ● ● ●

Durante o exame:
1. Chegue alguns minutos antes. Chegue à sala da prova 10 ou 15 minutos antes
do horário marcado. Chegando cedo demais pode aumentar a ansiedade, e
chegando justamente na hora ou tarde não permitirá um bom começo, o que é
básico para vencer a tensão.
2. Respire profundamente. Respirar é o melhor antídoto contra o stress. Pratique
respiração profunda ocasional antes e durante a prova. Se estiver demasiado
nervoso, alguns estudantes são beneficiados por duas ou três inspirações de ar
profundas, de oito a dez segundos cada.
3. Lembre-se, é normal ficar confuso. No começo nada parece ter sentido. Mas
este é o modo de o cérebro funcionar para todos os indivíduos.
4. Se tiver dúvidas, pergunte. Não importa quão bem preparados, exames podem
conter erros ou instruções obscuras. Muitas pesquisas revelam que na média
uma questão feita por um só estudante reflete dúvidas da metade do grupo.
5. Use técnicas de escrever provas. Leia cada pergunta cuidadosamente.
Responda primeiro o que você sabe melhor. Deixe blocos específicos de
tempo para as várias partes do exame. Faça um esboço rápido das questões
que exigem respostas longas. Reserve tempo para revisar sua prova no final.
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em Deus; assim, em sua necessidade
voltam-se para amuletos.”
Que contraste com o cristão que,
quando sentindo-se temeroso quanto ao
vôo, eleva uma prece silenciosa ao
Criador, confiando em Seu amor,
cuidado, poder e sabedoria!
Seres humanos necessitam de apoio
em momentos de conflito. Confiar em
Deus, a fonte de toda vida, é a melhor
maneira de satisfazer essa necessidade
básica. Uma relação espiritual com Deus
é o melhor remédio para o stress. Esta é
uma experiência subjetiva mas muito
real.
Há dois tipos de apoio espiritual.
Ambos são necessários: a experiência
pessoal, bem como a do grupo. A
primeira é alcançada por intimidade com
o Criador — falando com Deus como
com um amigo. A oração e o estudo da
Palavra de Deus trazem alívio para o
tumulto emocional. A segunda é culto e
comunhão com a coletividade. Isto
fortalece nossa fé e nos traz apoio
concreto ao desenvolvermos o
sentimento de pertencer a uma família
espiritual.
Se Deus tem bastante sensibilidade
para notar a vida e a morte de um pardal
(Lucas 12:6), não há dúvida de que Ele
cuidará de um estudante que sofre de
stress acadêmico.
Julian Melgosa (Ph.D., Andrews University)
dirige o programa de mestrado em Educação no
Newbold College e também leciona na Open
University, na Inglaterra. Ele é o autor do livro
¡Sin estrés! (Madrid, Espanha: Editora Safeliz,
1994). Seu endereço: Newbold College; Binfield;
Bracknell, Berks. RG12 5AN; Inglaterra.
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O

nacionalismo é uma característica
da história humana. Muito antes
de emergir como a força marcante
do mundo moderno, ele existia no
coração de comunidades mesmo em
tempos remotos. Quando os discípulos
perguntaram a Jesus justamente antes da
ascensão: “Será este o tempo em que
restaures o reino a Israel?” (Atos 1:6),
estavam refletindo a esperança
nacionalista de sua época.
Com efeito, a teologia da
restauração — a afirmação de que a
glória e o poder do reino de Davi e
Salomão serão de novo restaurados a
Israel — dominava o pensamento do
povo judeu no tempo de Jesus. Deus
havia de restaurar as fortunas de Israel.
A nação judaica voltaria a surgir em sua
glória entre as nações.
O nacionalismo era, portanto, a
força dominante da esperança e da
teologia de Israel. A restauração do
reino de Israel ocupava lugar central na
visão cósmica judaica. Israel
desempenhava o papel principal na
História do mundo. A salvação dos
gentios dependia da inversão da sorte de
Israel que naquele momento carecia de
independência como nação.
A esperança messiânica da
restauração de Israel explica as
numerosas insurreições no tempo de
Herodes. Embora os Herodes em geral
fossem favoráveis aos judeus —
edificando para eles cidades magníficas
e o templo em Jerusalém, granjeando
para eles direitos religiosos
significativos dentro do Império Romano
— eram odiados como colaboradores
dos romanos. É contra este cenário das
aspirações nacionais judaicas que eu
gostaria de examinar a maneira de Paulo
abordar liberdade e nacionalismo.

Liberdade através de Cristo
Para Paulo a liberdade tem sua raiz
em Cristo. “Para a liberdade foi que
Cristo nos libertou” (Gálatas 5:1). O
apóstolo também nos lembra: “Ora o
Senhor é o Espírito; e onde está o
Espírito do Senhor aí há liberdade” (II
Coríntios 3:17). Paulo, porém, era
realista quando se tratava de liberdade.
Compreendia que liberdade não é apenas
uma divisa a ser exaltada pelas massas
num êxtase emocional, mas uma
realidade a ser experimentada na vida.
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Toda conversa sobre liberdade deve
definir aquilo de que somos livres e para
que somos livres. Ele não pretendia que
liberdade fosse desfrutada apenas porque
havia cristãos presentes. Dizia que havia
liberdade onde o Espírito do Senhor
está, o que significa que, entre as

Liberdade e
Nacionalismo:
Uma
Perspectiva
Paulina
criaturas de Deus, liberdade existe
apenas sob o Senhor. Para Paulo,
proclamar liberdade da lei, do pecado e
das potestades más do cosmo, afirmar
liberdade para a obediência da fé, para
justiça e para Deus, era transtornar a
filosofia judaica, embora ele mesmo não
desejasse descartar sua identidade
judaica.
Paulo reconhecia que a liberdade
não era algo que uma pessoa obtém
como posse privada. Antes é uma
condição que pode existir para aqueles
que vivem em comunidade. Como uma
possibilidade, ela depende de poderes
externos que a sustêm. Dentro de
diferentes comunidades, a gente pode ter
a possibilidade de alcançar diferentes
qualidades de liberdade. Se a liberdade
há de avançar além dos limites do
indivíduo, precisa ter sua fonte fora
daquela pessoa. Liberdade que tem sua

Herold
We i s s
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O verdadeiro cristianismo nos
libera de um nacionalismo acanhado e
exclusivista e abre o horizonte de uma
nova criação abrangente.

origem numa ideologia particular como
democracia, capitalismo ou comunismo
pode ser alcançada unicamente dentro do
domínio daquela ideologia. Liberdade
sustentada pela riqueza só dura enquanto
aquela riqueza existe. Liberdade que tem
sua origem na força bruta ou poder
militar é limitada à força das armas.

Liberdade suprema
Paulo estava preocupado com a
liberdade suprema — liberdade da
morte, uma liberdade que era para Deus
e para vida. Ele compreendia o
evangelho como o poder que produz esta
liberdade. Ele, pois, definia o evangelho,
não como um grupo de doutrinas dignas
de consideração intelectual, mas como
“o poder de Deus para salvação”
(Romanos 1:16). Naquele poder jaz a
fonte do conceito paulino de liberdade.
Agora a questão é: Compreendia
Paulo a liberdade como o cumprimento
da esperança judaica de restauração de
Israel? A resposta é obviamente Não.
Paulo era um judeu apocalíptico,
mas sua compreensão da salvação diferia
da dos judeus. O apocalipticismo entre
os judeus partilhava a filosofia da
teologia da restauração: um triunfo final
e certo, garantindo o restabelecimento
do trono, do templo, do altar e da cidade
de Jerusalém. Estes eram os símbolos da
nação que desfrutava a salvação, a vida
realmente boa. Contudo, na visão

Então você gostaria de
saber?

● ● ● ● ● ●

Tem você uma pergunta que
gostaria que fosse respondida por um
especialista adventista? Em nosso
próximo número de Diálogo,
começaremos uma seção baseada nas
perguntas enviadas por nossos
leitores. Envie sua pergunta para:
Dialogue - Open Forum; 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904; E.U.A. Expresse-a
claramente em menos de 75 palavras.
Inclua seu nome, endereço postal,
indicando sua ocupação predileta e
seus interesses. Se sua pergunta for
excolhida para publicação,
juntamente com a resposta você
receberá um livro com nossos
cumprimentos.
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paulina das coisas, o templo, o trono e
Jerusalém não desempenhavam papel
algum. Israel não era o pivô na história
do mundo. A nação tinha perdido seu
papel soteriológico.
Paulo encarava a salvação como
uma existência glorificada na qual toda a
criação participava plena e igualmente
(Romanos 8:21, 30). Aguardava a
Aparição do Senhor, que vem para julgar
o mundo, ressuscitar os mortos e
transladar os santos vivos (I Coríntios
15:24-26, 51-54). Ele antecipava a
aparição gloriosa de seu Senhor como
devendo ocorrer em seus dias (I
Tessalonicenses 4:14).
A visão paulina do futuro, contudo,
não negava a realidade do presente. Ele
vivia uma vida de dedicação na terra,
desfrutando a segurança oferecida
através da morte e ressurreição de
Cristo. Via as comunidades cristãs na
terra como o meio pelo qual o corpo de
Cristo estava presente, não misticamente
mas socialmente, em meio da lufa-lufa
da atividade humana.
Paulo ansiava que as comunidades
cristãs não fossem fragmentadas por
aqueles fatores que usualmente dividem
a humanidade: política, economia,
cultura e raça. Ele chegou a ver todas
estas divisões como artificiais.
Compreendia que Cristo nos libertou das
paredes divisórias dentro da comunidade
humana (ver Efésios 2:14). O poder do
evangelho significa liberação de todos
os preconceitos que dividem. Em Cristo
não há “judeu nem grego; nem escravo
nem liberto; nem homem nem mulher;
porque todos vós sois um em Cristo
Jesus” (Gálatas 3:28).

Liberdade e o Corpo de
Cristo
O ensino de Paulo é realista por
duas razões. Se de um lado dependemos
de Deus, de outro somos agentes da
vontade divina na Terra. Paulo esperava
que as comunidades cristãs exercessem
sua responsabilidade de modo que seus
membros funcionassem como o corpo de
Cristo. Paulo mantinha em tensão sua
visão de uma existência glorificada no
futuro com as realidades da presente
vida, em que o amor de Deus deve ser
demonstrado. Os cristãos, segundo
Paulo, deviam exibir dentro da
sociedade ao redor o poder do evangelho
para libertar e salvar. Este poder, porém,
nunca se torna a posse exclusiva de um
grupo capaz de excluir os outros. O
poder do evangelho liberta o cristão da

tentação de sujeitar outros à sua
concepção da vontade de Deus; assim o
poder do evangelho não deve ser
igualado com uma ideologia. O
evangelho deve, com efeito, nos libertar
de toda ideologia humana e nos ligar ao
poder do amor de Deus.
Em segundo lugar, Paulo era
também realista sobre a agência da
salvação. A salvação não é efetuada por
meros agentes humanos, ou por uma
nação que se purificou, como a teologia
de restauração em seu tempo ou o
marxismo em nossos dias pretendiam.
Uma das coisas a ser lembrada sobre
Paulo é que ele abandonou a linguagem
da pureza — a linguagem de purgar tudo
que é visto como deformado, fora do
natural ou contrário à natureza. Muito no
nacionalismo moderno é caracterizado
por sua ânsia de estabelecer critérios que
eliminem os elementos impuros na
nação.1
O nacionalismo acha numa
ideologia de natureza ou de cultura as
normas para julgar quem é digno de
participar na salvação a ser alcançada
como nação. Mas Paulo ensinava que o
poder do evangelho remove a
necessidade de excluir os outros
(Romanos 14:1-10; 2:11). Seu ensino ia
além de mera tolerância ou coexistência.
Segundo Paulo, a eleição divina não teve
lugar no passado uma vez por todas.
Pedigri não pode ser a chave para a vida
ou a salvação. A eleição divina é
dinâmica na História e sempre aberta
para novos candidatos (Romanos 9:624). Para Paulo, o evangelho nos livra da
necessidade de nos tornarmos deuses e
de dividir a humanidade segundo nossos
preconceitos, incluindo nossas lealdade
nacionais. É por isto que precisamos
reconhecer que a teologia de Paulo, em
seu cerne, lida com as questões básicas
de eleição e a lei,2 que se tornara
devastadora para a teologia da
restauração.

Desnacionalização: o
legado teológico de Paulo
Isto não significa que para Paulo,
Israel devia deixar de existir. Ele achava
que em Cristo não há nem judeu nem
gentio, embora ele mesmo não cessava
de ser judeu. Tão somente significava
que Israel como nação não se devia
considerar como o agente exclusivo de
salvação, que tinha o poder de vida ou
morte sobre outros. O legado teológico
duradouro de Paulo é de desnacionalizar
nosso entendimento de liberdade e
salvação.
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A teologia de restauração
nacionalizava as esperanças
escatológicas de Israel.3 Paulo rompeu
com esta visão estreita de salvação. Seu
Cristo cósmico não era um Messias
judeu. Para ele, embora Jesus fosse,
segundo a carne, o filho de Davi, o que
importa é que pelo poder do Espírito,
Ele é agora o novo Adão em cuja
imagem a humanidade toda deve viver
(Romanos 1:3-4; I Coríntios 15:47-49).
Como escapou Paulo da visão
estreita de nacionalismo que sua cultura
fomentava? Não por declará-la uma
ilusão, uma invenção de intelectuais,
poetas e patriotas. Ele escapou do
exclusivismo do nacionalismo por sua
compreensão de que a humanidade devia
reconhecer a nova situação em que se
achava como resultado da nova realidade
efetuada pelo poder do Espírito, que
ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Justiça e paz aguardam agora o reino da
lei num nível transnacional. Aguardam
que as nações cessem de se destruírem
mutuamente em tentativas de se purificar
a si mesmas e a suas culturas ou sua
língua, e saudar a todos os povos como
dignos da vida que Deus lhes deu.
O poder para vida e liberdade não
vem de nenhuma nação ou de suas leis.
É aqui que Paulo se opunha radicalmente
ao judaísmo de seu tempo. Ele negava a
pretensão de que vida e liberdade fossem
achadas na lei; ao contrário, elas se
acham somente em Cristo, no Espírito.
Se vida se encontra na lei, então a nação
que vive segundo a lei e que usa a lei
para destacar-se do “outro” se considera
como o portador da salvação. Mas

quando lei e ordem se tornam o alvo da
vida, opressão e injustiça se intrometem.
Liberdade pode ser achada na nação,
mas não devia ser restrita à nação
definida ideologicamente. A menos que
liberdade seja para a vida de todos na
comunidade, deixa de ser vida.
Nenhuma nação pode achar salvação
em seu passado idealizado ou em seu
alvo coletivo, como a teologia da
restauração pretendia. As nações podem
se gloriar em sua riqueza cultural e
material, como Paulo se gloriava em ser
um judeu da tribo de Benjamim. Como
Yael Tamir argumenta, um nacionalismo
moderado é uma condição básica para
uma sociedade civil.4 Os povos têm
direito de determinar sua cultura. Mas
sua salvação como seres humanos jaz no
poder divino que vai transformá-los de
modo a amar a Deus e abraçar “o outro”.
Neste processo se enriquecerão ainda
mais e viverão em paz com seus
vizinhos.
Quando o evangelho cristão é
nacionalizado e se torna um instrumento
cultural para governar, perde seu poder
para produzir liberdade e salvação.
Paulo, ao contrário, desnacionalizou o
cristianismo a fim de permitir que ele
funcionasse como um agente de
liberdade pelo poder da nova criação
escatológica. O evangelho não deve se
tornar o instrumento de um imperialismo
cultural ou natural. Ao contrário, deve
ser o poder para libertação de quaisquer
pretensões imperialistas. Em última
instância, é o dom de Cristo —
liberdade da morte e liberdade para
amar.

Herold Weiss (Ph.D., Duke University)
leciona cursos religiosos no St. Mary’s College,
Notre Dame, Indiana, E.U.A. É autor de vários
artigos, entre eles, “O Apóstolo Paulo: Um
Intelectual?” (Diálogo 4:2), e do livro, Paul of
Tarsus (Berrien Springs, Michigan: Andrews
University Press, 2ª edição, 1989). Seu endereço:
Dept. of Religious Studies; St. Mary’s College;
Notre Dame, IN 46556; E.U.A.
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1. Ver Walter Connor, Ethnonationalism: The
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uso de língua e religião como critérios.
2. Victor Paul Furnish, “On Putting Paul in His
Place”, Journal of Biblical Literature 113
(1994) 3-17, (17), também identifica a eleição
e a lei como o centro da teologia de Paulo.
Ver também E. P. Sanders, Paul (New York:
Oxford University Press, 1991), pág.117.
3. Paula Fredriksen, From Jesus to Christ: The
Origin of the New Testament Images of Jesus
(New Haven, Conn.: Yale University Press,
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Cristiano
Tenho esta grande idéia
chamada Guerra. Basta
atirar esta pedra na
poça vizinha e ...

BUM

Tenho uma idéia
melhor! Chamo-a
PAZ.
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Pik-Yee Kan

Diálogo com uma médica de família
adventista em Cingapura
A Dra. Pik-Yee Kan é uma jovem médica de família vivaz e dedicada. Ela, com um grupo de médicos
adventistas, opera clínicas em vários conjuntos habitacionais em Cingapura como um ministério
evangelístico. Trabalhar com famílias dá-lhe oportunidade de testemunhar aos residentes da área.
Nascida numa família adventista, a Dra. Kan é a mais jovem de quatro moças. Freqüentou escolas
públicas desde os sete anos e formou-se em 1992 com um grau M.B.B.A. da Universidade Nacional
de Cingapura. Dois anos mais tarde ela casou-se com Johnny Kan, pastor associado da Igreja Chinesa
Adventista de Cingapura e capelão do Ginásio San Yu, uma de duas escolas secundárias adventistas
no país.
Ser médica e esposa de pastor não tem impedido a Dra. Kan de testemunhar. Em sua clínica ela
tem folhetos cristãos e cartões de matrícula de A Voz de Profecia. Ela dirige seminários de saúde que
enfatizam o estilo de vida ideal e os remédios divinos naturais. Na igreja ela ajuda em programas de jovens e apoia seu marido.
Ela franqueia seu lar à juventude da igreja e freqüentemente se envolve em aconselhamento em seus problemas pessoais.
Diálogo entrevistou a Dra. Kan em Utrecht, Holanda, durante a Assembléia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

● ● ● ● ● ●

■ Dra. Kan, que fatores a levaram a
escolher uma carreira médica?
Como estudante de ginásio eu tinha
muito interesse em ciência e biologia.
Sou também muito voltada para pessoas.
Queria ter uma carreira que me
permitisse encontrar e servir pessoas.
Quando quis entrar na escola de
medicina, eu era um de 1.000 candidatos
a serem entrevistados pela comissão, e
somente 200 seriam escolhidos. Sabia
que não era um dos estudantes melhores.
Orei para que Deus me ajudasse a
perceber minha vocação e missão
através do resultado da entrevista.
Quando, pois, fui escolhida eu sabia o
que o Senhor queria que eu fizesse.
■ Que missão percebeu para si em sua
carreira?
Sou em primeiro lugar uma cristã e
depois uma médica. Considero meu
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trabalho como meio de comunicar o
cuidado de Deus pelos que sofrem. Não
só quero que meus pacientes se
restabeleçam fisicamente, mas quero que
sejam conscientes de suas necessidades
espirituais. Quero partilhar com eles a
esperança de vida eterna.
■ Conte-nos de sua experiência como
adventista freqüentando uma
universidade do governo.
Minha experiência na Universidade
Nacional de Cingapura foi um desafio.
Porque eu era a única adventista na
escola de medicina, fui bombardeada de
perguntas quanto à minha fé por cristãos
de outras denominações, pois
consideravam o adventismo uma seita.
Tive realmente de estudar as Escrituras
para achar respostas adequadas e
partilhar minhas convicções.
■ Teve problemas na universidade?
Um problema que enfrentei foi a
observância do sábado. Tínhamos aulas
e exames aos sábados quase cada

semana, e eu tinha de pedir mudança de
horário. Ocasionalmente fui atendida,
mas muitas vezes tive de perder aulas e
exames.
Com efeito, no terceiro ano quase
perdi meu lugar na escola de medicina.
Nossas aulas práticas eram divididas em
vários grupos, cada um com seu supervisor. Infelizmente, o supervisor de meu
grupo não apreciava meus pedidos para
dispensa aos sábados. Pleiteiei com ele
várias vezes, mas ele não podia compreender minha necessidade de observar o
sábado. E além disto, porque deviam os
outros no grupo sofrer a inconveniência
de mudança de horário para que eu
pudesse obedecer minha religião? Ele
me advertiu que eu fracassaria na prova
prática e assim poria em risco minha
graduação, se eu continuasse a perder as
sessões de sábado. Fiz disto um assunto
de oração. Finalmente o supervisor me
permitiu passar na prova prática,
baseando-se em meu trabalho feito em
outros dias. A prova mais difícil, porém,
veio no último ano.
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Não, antes desta confrontação maior
em minha experiência religiosa, Deus já
vinha me preparando através dos anos
que estudei em escolas públicas. Eu
enfrentava problemas de sábado, mas a
prova era numa escala menor. Não
ameaçava minha carreira. Na escola de
medicina eu também tinha testes e
provas escalados para o sábado. Ficar
firme nestas pequenas lutas fortaleceu
minha fé e preparou-me para a luta
maior.
■ Que a ajudou a ficar firme em suas
convicções?
Uma combinação de vários fatores.
Sem o apoio e as orações de meus
amigos cristãos, o pastor e os membros
de minha família, eu não teria sido tão
forte. Meu marido, que naquele tempo
era meu namorado, era uma fonte
constante de encorajamento ao
estudarmos a Bíblia e orarmos juntos.
Mais do que tudo é um
compromisso básico com Deus. Sem
aquela fé que nos assegura que tudo é
possível com Deus, nada nos é possível.
■ Que conselho você daria a estudantes
adventistas em circunstâncias
semelhantes?
Quando você está num ambiente
não-adventista, talvez como o único
adventista em todo o corpo estudantil,
você realmente tem de reexaminar sua
própria fé e as doutrinas da igreja e ter
certeza de sua posição e por quê. Você
encontrará muitos desafios. Se você não
tem uma compreensão clara do que crê,
você terá problemas.
Passe tempo estudando as
Escrituras. Conheça o Senhor
pessoalmente. Seja um exemplo em seu
estilo de vida. Nosso comportamento é
um dos maiores testemunhos para Jesus
diante de nossos amigos não-cristãos. O
modo como nos vestimos, falamos ou
nos relacionamos tem muito a dizer
sobre o que cremos.
■ Além de sua carreira na medicina,
você também é a esposa de um pastor.
Que a levou a casar-se com um
ministro?
Para dizer a verdade, custou-me
muito tempo para me decidir. Quando
comecei a namorar Johnny, ele acabava
de formar-se em engenharia na

Politécnica de Cingapura. Foi então que
um dos ministros o encorajou a entrar no
ministério. Ambos oramos
fervorosamente sobre isto e decidimos
que Deus queria que tomássemos uma
parte ativa no ministério. Assim Johnny
matriculou-se no Seminário, formou-se
em teologia e entrou no ministério. Os
ministérios médico e pastoral caminham
juntos. Considero ser esposa de um
pastor, um chamado de Deus. Juntos
apreciamos nossa equipe ministerial.

Entrevista por
Mary Wong
Mary Wong (Ph.D., Michigan State
University) é assistente editorial de Diálogo.
Endereço da Dra. Kan: c/o Singapore Sam
Yu High School; 297-A Thomson Road; Cingapura
1130; Republica de Cingapura.

Rede de
Profissionais
Adventistas
(RPA)
É você Adventista do Sétimo Dia
com um diploma acadêmico ou
profissional? Desejaria manter
intercâmbio com colegas adventistas
em sua especialidade ou profissão em
volta do mundo?
Podemos ajudá-lo a fazer isto.
Envie apenas seu nome e endereço, e
lhe enviaremos seu formulário de
pedido. Encoraje seus amigos a se
inscreverem também.
Entre com contato conosco no
endereço seguinte: Adventist Professionals’ Network; c/o Dialogue;
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904; E.U.A. Fax:
(301) 622-9627.
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■ Que aconteceu?
Quando o horário do exame final foi
publicado, um de meus exames teóricos
caiu no sábado. Se eu não prestasse o
exame, sabia que seria reprovada. Teria
de esperar seis meses para repetir aquele
exame. Levei meu problema à secretária.
Não pôde me ajudar. De fato me
advertiu que o exame suplementar
provavelmente cairia de novo no sábado.
Se eu não o prestasse, ficaria presa mais
um ano. Estava muito desanimada não só
por causa do tempo perdido, mas
também por causa das finanças. Estaria
pondo um fardo financeiro adicional
sobre meus pais.
Numa situação como esta, nosso
único recurso é Deus. Orei
fervorosamente e continuei estudando
para os exames. Ao se aproximarem os
exames, mesmo meus colegas nãocristãos me disseram como estavam
impressionados por minha fé em Deus,
embora pouco entendessem do sábado.
Cristãos de outras denominações
escreveram me animando a ficar firme
no que eu cria.
■ Prestou você o exame?
Não, não prestei. Os exames
práticos vieram uma semana mais tarde.
O examinador ficou tão impressionado
com meu desempenho que recomendou à
diretoria que me permitissem passar
mesmo sem ter prestado um exame. A
diretoria rejeitou a recomendação; não
queria abrir um precedente. Fui
reprovada, mas o caso todo serviu de
testemunho à minha fé. Mas então algo
aconteceu. Um de nossos membros
abordou o pastor e ofereceu me ajudar
anonimamente para os seis meses extras.
Se uma porta se fecha, o Senhor abre
outra. Pela generosidade deste membro
da igreja, pude completar meus estudos
sem problema financeiro.
Justamente antes do horário do
exame suplementar ser publicado,
procurei de novo a secretária. Desta vez
ela me assegurou: “Não há dúvida. Este
exame definitivamente cairá num dia de
semana.” Foi maravilhoso ver como
Deus tinha mudado a atitude dela diante
do problema. Prestei os exames e me
formei.
■ Foi sua decisão de permanecer fiel à
observância do sábado um resultado de
uma luta interior? Ou foi natural, e você
não tinha dúvida alguma quanto ao que
deveria fazer?
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Ghanem Fargo

Diálogo com um homem de negócios adventista
no Iraque
Ghanem Fargo tem setenta anos, mas não parece. Sua energia ilimitada parece ser relacionada com sua
fé em Deus e sua disposição de servir. O Sr. Fargo começou os estudos numa escola adventista. Depois
de completar o ginásio numa instituição do governo, obteve o bacharelado em teologia e administração
de empresas no Middle East College, em Beirute, e então completou o mestrado em administração de
empresas nos Estados Unidos. Hoje é um homem de negócios preeminente no Iraque. Apesar de suas
pesadas obrigações financeiras e sociais, o Sr. Fargo sempre acha tempo para seus compromissos
religiosos. Durante anos ele tem sido líder na Igreja Adventista do Sétimo Dia no Iraque e serve como
mesário da União do Oriente Próximo.

● ● ● ● ● ●

■ Irmão Fargo, o sr. foi sempre
adventista?
Sim. Minha mãe era adventista, mas
meu pai não. Com efeito, meu tio B. A.
Hasso foi o primeiro adventista no
Iraque. Estava estudando no Líbano
quando se tornou adventista. Ao voltar
ao Iraque, dentro de três ou quatro anos
muitos membros da família aceitaram o
adventismo. Abriram escolas em vários
lugares e ajudaram a fundar muitas
igrejas. O nome “Hasso” é parte da
história adventista no Iraque.
■ Seu bacharelado foi em teologia e
administração. Esta é uma combinação
interessante.
Bem, isto tem-me ajudado a integrar
questões de negócio com objetivos
espirituais. Bom negócio e boa ética
fazem uma boa combinação. Não é
verdade?
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■ Concordo. Esteve sua família sempre
envolvida em negócio?
Não. Não me criei numa família de
negociantes, embora meu pai possuísse
um sítio e gastasse muito tempo
cuidando de uma leiteria.
■ Como se tornou negociante?
Ao terminar o curso superior,
planejava trabalhar para a igreja. Fui
diretor da escola adventista de Mossul.
Enquanto trabalhava ali, meus tios me
convidaram a ligar-me com o negócio da
família. Eram negociantes preeminentes
em Bagdá. Trabalhei com eles uns seis
anos e então fui aos Estados Unidos
completar um mestrado em
administração. Depois trabalhei como
precetor no Middle East College por três
anos e de novo regressei a Bagdá para
trabalhar para o negócio da família.
■ Qual é seu negócio agora?
Quando me associei com o negócio
de meus tios, eu era gerente de uma
grande loja. Fui gerente da loja durante
cinco anos. Então começamos uma
fábrica de biscoitos e chocolate.
Justamente então veio a revolução.
Fechamos a loja e passamos para a
indústria.

■ Qual é sua posição na firma agora?
Temos duas fábricas. Uma fabrica
de biscoitos e chocolate, a outra, de
sucos e sorvete. Meu irmão e eu somos
sócios e operamos as fábricas juntos.
Sou gerente da fábrica de suco e sorvete,
e meu irmão é o gerente da fábrica de
biscoito e chocolate.
■ Quantos empregados vocês têm?
Em certa época, nossas fábricas
empregavam 450 operários. Hoje, temos
bem menos.
■ Como é que a Guerra do Golfo e o
embargo afetaram seus negócios?
A guerra e o embargo colocaram o
país numa situação muito difícil. O
embargo afetou a importação de matéria
prima, e assim houve um momento em
que paramos completamente a produção.
Mais tarde nos foi permitido importar
algumas das matérias-primas, mas
mesmo agora estamos bem limitados na
produção.
■ Sua firma chegou a operar com
apenas um punhado de empregados?
Sim. O governo nos advertiu a
limitar a importação por causa da falta
de moeda estrangeira. Nossa firma está
agora limitada a 70 empregados.
Trabalhamos apenas por tempo parcial e
produzimos somente alguns produtos por
falta da matéria-prima necessária.
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■ Assim o sr. diz que tem podido
estabelecer relações cordiais com o
governo quando toca nos interesses da
igreja?
Exatamente. Quando souberam que
éramos adventistas e tinham ouvido da
boa reputação da igreja, deram-nos
consideração que nem mesmo era
merecida.
■ Qual é a situação da Igreja
Adventista do Sétimo Dia no Iraque
hoje?
Temos presentemente três igrejas
com cerca de 160 membros. A igreja de
Bagdá é bem conhecida na capital.
Temos outra igreja em Mossul e uma
igreja menor em Kirkuk. Temos também
um grande edifício em Basra, mas está
fechado porque não temos pastor, e os
membros mudaram-se para Bagdá
durante a guerra.
■ Deve ser difícil às vezes salvaguardar
os interesses da igreja, particularmente em tempo de guerra.
Nossa fidelidade às nossas crenças e
princípios nos ajudou a ganhar o respeito
do governo. Sabem de nossa posição, e
estão dispostos a nos aceitar por nossos
princípios.
■ Nos últimos dois anos ouvimos que os
cantores da igreja de Bagdá têm
aparecido na televisão, BBC e CNN,
com cobertura mundial. Como é que isto
aconteceu?
Temos um pequeno coro feminino
na igreja, e durante a época do Natal o
governo pediu a algumas igrejas que
apresentassem algum programa
apropriado na televisão. Como éramos
quase o único grupo pronto para cantar,
nosso coro foi convidado pelos
principais hotéis de Bagdá a cantar
durante as festas de Natal e Ano Novo.
Nossas jovens se prepararam bem, e
agora estamos fazendo isto há cerca de
três anos. Achamos ser isto uma grande
honra e privilégio.
■ Em seu horário apertado, como acha
tempo para estudo e devoção pessoal?
Levanto-me como regra bem cedo.
De manhã minha esposa e eu tomamos
tempo para nossa devoção.
Freqüentemente fico até tarde lendo
nossas revistas e livros denominacionais.
Os adventistas no Iraque querem manter
contato com Deus e com nossos irmãos
em volta do mundo.

■ Quantas vezes prega nas igrejas aqui
e em outros lugares?
Em média, duas vezes por mês aos
sábados ou às sextas-feiras à noite.
Também gosto de lecionar classes da
Escola Sabatina.
■ Conte-nos sobre sua família.
Temos dois rapazes e uma menina.
Nosso filho mais velho trabalha na
fábrica. É casado e tem três meninos.
Nossa filha trabalha nos Estados Unidos
juntamente com seu marido. Eles têm
três meninos. Nosso filho mais moço,
que também está nos Estados Unidos,
tem dois filhos. Sou o feliz avô de oito.
■ Tem o sr. tempo para “passatempos”?
Quando era mais jovem costumava
colecionar selos. Mas os negócios
consumiram o tempo. Agora meu
passatempo principal é o negócio e o
trabalho da igreja.
■ Qual pensa ter sido a razão de seu
sucesso como negociante?
Sinto que o Senhor é sempre fiel
com aqueles que são honestos e que
querem servi-Lo fielmente. Ele tem
abençoado a mim e minha esposa por
estarmos dispostos a servi-Lo e sendo
fiéis em fazer nossa parte.
■ Que conselho daria aos jovens
adventistas que talvez planejem abrir
seu próprio negócio?
Sejam fiéis a Deus. Sejam honestos
em todas as transações. E não se
esqueçam das responsabilidades que têm
para com Deus e seus semelhantes.

Entrevistado por
Svein B. Johansen
Nascido na Noruega, Svein B. Johansen
trabalhou como missionário na África e no
Oriente Próximo. É presentemente presidente da
União do Oriente Médio, no Chipre.
O endereço do sr. Ghanem Fargo: c/o
Middle East Union; P.O. Box 2043; Nicosia;
Chipre.
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■ Em sua experiência, você acha difícil
ser um homem de negócios numa
indústria relativamente grande e ser
adventista ao mesmo tempo?
Absolutamente não. Tem sido
sempre encorajador para mim ocupar-me
de minha firma e assumir
responsabilidades na igreja.
■ O sr. é um membro ativo da igreja,
ocupando muitas posições. Como acha
tempo para tudo?
Gosto de estar ocupado o tempo
todo. Talvez demasiado, e é possível que
minha família sinta que não me ocupo
suficientemente de minhas
responsabilidades no lar. Gasto muito
tempo na fábrica de manhã e à tarde.
Quando estou ocupado com interesses da
igreja, vou ao escritório de vez em
quando para ver o que precisa ser feito.
■ Como leigo o sr. foi por muitos anos o
líder da obra da igreja no Iraque. O sr.
também era presidente da comissão do
campo. Além disto, o sr. é ativo como
representante legal da igreja e membro
das mesas do campo e da união. Isto o
põe em contato com gente do governo e
líderes nacionais. Poderia comentar
sobre sua associação com gente de
destaque do governo?
Para começar, eu não tinha os
contatos com o governo no interesse de
nossa firma. Meu irmão é que tinha.
Mais tarde tive de fazer alguns dos
contatos, e penso que os dirigentes do
governo sabiam que eu era Adventista
do Sétimo Dia porque toda vez que
marcavam um encontro no sábado eu me
desculpava por não poder estar presente
e pedia outra data. Quase todos os
funcionários do governo e diretores
sabem que nós, como adventistas, não
trabalhamos no sábado. Temos nossos
encontros noutras oportunidades.
■ Enfrentou as mesmas dificuldades
com os sindicatos?
Às vezes sim. Discordavam de
fecharmos as fábricas aos sábados.
Dissemos-lhes que não abriríamos
nossas fábricas. Eles nos disseram, com
efeito: “Bem, vocês não precisam vir,
mas abram as portas como todas as
outras fábricas no país.” Insistimos que
antes fecharíamos nossa companhia do
que abrir nossas fábricas aos sábados.
Creio que temos podido, com auxílio do
Senhor, levá-los a aceitar nossa posição,
com uma ou duas condições, como dar
em outros dias, feriados que caem no
sábado. Isto não é problema.

LOGOS

●

●

●

●

●

●

●

C

harlie Carr não era um homem
comum. Ele tinha sido vereador
antes de eu nascer. Era o cidadão
mais respeitado da política de Cleveland,
Ohio. Todo mundo na cidade o conhecia,
e muitos teriam dado tudo para granjear
sua amizade e adquirir sua influência.
E agora ele estava sendo julgado,
acusado de aceitar suborno. O

O Advogado
Ideal
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Wa l t e r
Carson
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julgamento tinha comovido a cidade.
Recém saído da escola de direito, vim ao
tribunal para ver como os advogados
tratariam o caso. Lá estava ele assentado
junto de seu advogado. Vestido num
terno berrante, Carr parecia andrajoso.
Certamente não parecia o homem do
qual você compraria um carro usado. Ele
estava encolhido em sua cadeira.
“Parece culpado”, disse comigo mesmo.
Mas o advogado que escolhera para
defendê-lo era um dos melhores de
Cleveland. Um senhor já de idade, bem
vestido e bem impressionante. Quando
se levantou de sua cadeira e caminhou
em direção a Carr, colocou suas mãos
nos ombros de Carr, subitamente a
transferência parecia ter enchido o
tribunal. O júri não mais via Charlie
Carr. Em seu lugar estava seu advogado
competente e confiante. Quando o
advogado começou a falar, sua
eloqüência e persuasão mantinham o júri
boquiaberto. Não mais viam Carr
andrajoso e corrupto; em seu lugar viam
o advogado e ouviam a defesa
convincente.
Não fiquei surpreendido quando o
júri pronunciou um veredito de
inocência. Mas fiquei impressionado
com o fato de que embora, em minha
opinião, Charlie Carr pudesse ter sido
culpado, foi absolvido por causa da
representação eficiente do advogado e a
transferência de personalidades, quando
o advogado tornou-se Charlie Carr e

defendeu seu caso perante o júri.
O ponto não é a culpa ou inocência
de Carr, mas a eficiência de um
advogado que podia tomar seu lugar e
obter um veredito favorável.
Cleveland é minha cidade natal. Ao
crescer na cidade, sempre sonhava
trabalhar para a Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Com efeito, quando criança
tinha grandes planos de um dia me
tornar presidente da Associação Geral!
Minha igreja me animou em meu desejo
de me tornar um obreiro,
particularmente um ministro. A
congregação me dava apoio. Mas
ficaram desapontados quando souberam
que eu posteriormente escolhi a escola
de direito. Eles me repreenderam por
querer ser um “mentiroso” — sua
percepção de um advogado.
Sei que advogados geralmente têm
uma má reputação na sociedade. De fato,
um estudo feito nos Estados Unidos
classificava os advogados abaixo de
vendedores de automóveis em termos de
pessoas em quem se podia confiar. Sei
também que muitos advogados fazem
dinheiro. Mas, pensando bem, que me
chamou para ser advogado há 25 anos?
Não foi dinheiro. Nem prestígio. Nem
poder. Foi a idéia de ajudar pessoas, de
usar a lei para proteger os direitos que
cada um de nós crê serem nossos, dentro
das leis do país em que vivemos. Foi
este sonho que me levou a escolher a
advocacia como profissão. E não tenho
sido desapontado. Meu trabalho para a
Igreja Adventista do Sétimo Dia me
permite atingir estes alvos, a ajudar
indivíduos a conseguirem seus direitos,
particularmente na área de liberdade
religiosa.
Minha idéia do advogado não é a de
um vendedor de carros, mas de uma
pessoa que argumenta no tribunal, que se
apresenta diante dos juízes na defesa de
seu cliente. É a imagem do advogado
que representou Charlie Carr naquele
caso criminal em Cleveland: Ele aceitou
correr risco por seu cliente. Com efeito,
minha imagem ideal de um advogado é
Cristo, o que arriscou tudo, mesmo sua
própria vida, para ser meu advogado
diante da barra do tribunal divino.
Diante da corte celeste estamos
condenados como pecadores. “Pois todos
pecaram e carecem da glória de Deus”, e
“todos compareceremos diante do
tribunal de Deus” (Romanos 3:23;
14:10). No dia que se aproxima
rapidamente, “Deus há de trazer juízo à
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todas as obras, até as que estão
escondidas, quer sejam boas, quer sejam
más” (Eclesiastes 12:14). Estaremos
expostos. Nossos erros, nossas faltas,
nosso orgulho e nosso egoísmo nos
confrontarão e nos farão tremer diante
da justiça de Deus.
Mas não estaremos sós. Como
cristãos, teremos Jesus Cristo, nosso
Advogado, comparecendo perante o Pai,
o Juíz do Universo. Ele porá Suas mãos
trespassadas pelo cravo sobre nossos
ombros, e subitamente será Cristo que
Deus verá e não a nós. Uma
transferência celeste encherá o tribunal.
A perfeita justiça de Cristo cobrirá todas
as nossas iniqüidades. Seremos vistos
como limpos, com as vestes brancas
daquela justiça.
Mas para que a tranferência se torne
realidade em nossa vida, devíamos
escolher nosso advogado aqui e agora. E
não esperar. Como o apóstolo João
afirma: Se “alguém pecar, temos
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o
justo; e Ele é a propiciação pelos nossos
pecados, e não somente pelos nossos
próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro” (I João 2:1, 2).
Com Cristo como nosso Advogado,
temos a segurança de que não somente
Ele não perderá nosso caso, mas seremos
achados “inocentes”.

Aspirai à Altura
Querida mocidade, qual é o alvo e o propósito de vossa vida?
Tendes a ambição de educar-vos para poderdes ter nome e posição neste
mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um
dia alcançar as alturas da grandeza intelectual; de poderdes assentarvos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração
de leis para a nação?
Nada há de errado nestas aspirações. Podeis, cada um de vós,
estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações
mesquinhas. Aspirai à altura, e não vos poupeis trabalhos para alcançála.
O temor do Senhor está à base de toda verdadeira grandeza. A
integridade, a inabalável integridade, é o princípio que sempre precisais
levar convosco em todas as relações da vida. Levai convosco a religião
em vossa vida escolar, em vossa pensão, em todas as vossas
prossecuções.
A importante questão convosco é agora como escolher e aperfeiçoar
vossos estudos de maneira a conservar a solidez e pureza de imaculado
caráter cristão, mantendo todas as exigências e interesses temporais em
sujeição aos reclamos mais elevados do evangelho de Cristo.
Ellen G. White

Walter Carson é advogado no Escritório de
Consultoria Legal da Associação Geral dos
Adventistas do Sétimo Dia.

H&N RASI ’93

Evolução
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Quando eu tinha 17, pensava que
papai estava realmente
antiquado e desligado.

Estou surpreendido com quanto
o velho aprendeu em apenas dez
anos!

23

● ● ● ● ● ●

Quando eu tinha 7 anos papai
era meu maior herói. Sabia tudo
que havia para saber.

V I DA
UNIVERSITÁRIA
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“Somos embaixadores em nome
de Cristo.” II Coríntios 5:20

D

e todos os títulos que Paulo dá aos
cristãos, nenhum é mais honroso
do que embaixadores em nome de
Cristo. Paulo usa um termo grego,
presbeutes, bem conhecido de seus
leitores. O imperador romano designava
presbeutes às províncias distantes do
império. Ao aceitar um tal cargo, o
embaixador se comprometia a ser um

Você É Um
Embaixador
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Yvette S.
Chong
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representante pessoal de César num país
estrangeiro e de ser seu porta-voz.
Paulo aplica este termo da corte
imperial de Roma aos cristãos. Ao fazêlo o apóstolo destaca dois fatores
importantes. Primeiro, Aquele que nos
chama para sermos cristãos é o Soberano
do Universo. Seu chamado é supremo.
Sua vontade é final. Sua missão neste
mundo é a redenção de seres humanos
caídos. Segundo, os cristãos, ao serem
designados embaixadores, se tornam
representantes de Cristo neste mundo.
Como tais, não são autônomos. Precisam
aceitar a vontade de Cristo como sua.
Seguem apenas o caminho de Cristo. Sua
tarefa primária na Terra é apresentar
Cristo aos que não O conhecem. Podem
ser peregrinos em terra estrangeira seja
perto, seja longe mas têm uma tarefa a
realizar: dizer ao mundo que Cristo é
Senhor e Redentor, e então estender as
fronteiras de Seu reino na Terra.
É isto que significa ser um
embaixador de Cristo. Mas como
efetuamos a tarefa? Como podemos
representar Cristo em nossos campi, ou

escritórios, ou em nossos quintais? Estes
são postos de embaixador tanto como
nos países além-mar. Minha experiência
me ensinou sete diretrizes simples para
cumprir minha função de embaixador
como Adventista do Sétimo Dia.

1. Ponha-se à disposição
de Deus.
Você não pode ser embaixador a
menos que queira, e a menos que saiba o
que isto significa. Então entregue-se a
Deus para ser usado por Ele. Sem
entrega completa não pode haver
sucesso. Um embaixador existe e
funciona somente dentro da vontade
daquele que o chama. Tendo-se colocado
como instrumento nas mãos de Deus, Ele
lhe mostrará o que fazer e como. Ore.
Mantenha contato com Ele. Aquele que
chama é também Aquele que habilita.

2. Estenda a mão aos
outros.
Esta é nossa tarefa primária. A vida
é por vezes árdua. Doença, a morte de
um ente querido, problemas financeiros,
stress, tarefas escolares, e os altos e
baixos do amor deixam muitos
acabrunhados. De repente surge uma
oportunidade de comunicar sobre o amor
de Cristo servindo e cuidando daqueles
que estão sofrendo. Estar disponível é
seu maior triunfo. Um sorriso, uma mão
ajudadora e um ouvido cheio de simpatia
trazem valor e força a suas crenças.
Ajude os colegas a resolverem seus
problemas nos estudos. Ouça seus
companheiros que estão com problemas.
E quem sabe; você encontrará uma
oportunidade de partilhar o amor de
Deus e sua fé.

3. Aceite cada pessoa
como um filho de Deus.
Falta de identidade e de estima
caracteriza nossa época. Muita gente ao
nosso redor vive sem noção definida do
que são e por que estão aqui. Eis uma
oportunidade de viver e mostrar que
somos todos filhos de Deus, e que é aí
que nossa identidade começa. Aceitar
outros como nossos semelhantes em
valor e dignidade e tratar cada um com
respeito e amor é importante para a
vocação cristã. Certa vez, uma amiga
cristã perguntou-me por que eu
demonstrava tanto amor para com ela,
embora não fosse da mesma religião.
“Porque Jesus vive em mim, e eu O amo
muito,” eu lhe disse. Ela quis saber
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4. Considere seu campus
ou lugar de trabalho
como seu posto de
embaixador.
Você aí está como representante de
Cristo. Ao andar rapidamente como
exercício, vejo mais do que edifícios.
Estes edifícios abrigam pessoas com
nomes e faces. Freqüentemente imagino
que essas pessoas procuram a verdade.
Quero conhecê-las. Quero oferecer-lhes
as boas novas da salvação. Muitas delas
são agnósticas. Algumas são ricas, mas
materialistas. Há por vezes um
sentimento vazio em suas vidas. Como
embaixador de Cristo, quero identificar
essas carências e fazer o que posso.
Obviamente nem todos responderão
imediatamente ao convite do evangelho,
mas alguns o farão. Esteja disposto a
aceitar o momento indicado por Deus.

5. Estabeleça uma
relação crescente.
Ser um embaixador exige que você
estabeleça relações que crescerão em
significado e vigor. Peça a Deus que o
ajude a conhecer aqueles em seu redor.
Comece cada dia com a oração: “Quem
me enviarás hoje, Senhor?” Procure
conhecer aqueles com quem você assiste
a aulas. Aprenda seus nomes e tenha
certeza de que os pronuncia
corretamente. Sorria. Seja um bom
ouvinte. Tenha uma refeição juntos.
Comece uma conversação quebrando o
gelo, tais como notícias do campus,
acontecimentos correntes, cursos e
programas da escola, interesses
profissionais, passatempos, esportes e
recreação, projetos e problemas no
trabalho e base religiosa.

6. Siga o modelo de Cristo
ao testemunhar.
O modelo tem três passos: cultivo,
semear e colher. Depois de cultivar a
amizade e tornar-se consciente das
necessidades de seu amigo, você pode
apresentar o evangelho mais
eficazmente. Você pode oferecer
soluções a suas necessidades reais. Não
se precipite para colher. Espere o
momento certo. Partilhar o que Jesus tem
feito por você é em si um instrumento
poderoso.
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7. Cultive interesses
comuns.
Ao crescer sua relação, trabalhe nos
pontos de interesse comum. Desenvolva
uma série de opções que farão bons
pontos de contato com indivíduos
específicos e comece a trabalhar com o
que lhe parece a propósito. Talvez seja a
leitura ou ouvir música. Partilhe seu
melhor para mostrar que você se
preocupa. Talvez através de atividades
tais como festinhas sociais ou passeios.
A maior parte dos ministérios no meio
estudantil relata sucesso notável com

reuniões não formais organizadas com
uma ênfase cristã. Elas provêm
oportunidade para externar sua fé. Você
talvez tenha outras idéias. Em todo caso,
o que você está esperando? Aceite o
desafio e torne-se um embaixador de
Cristo no dormitório, no campus, em seu
trabalho. Cristo precisa de você.
Yvette S. Chong é diretora do Ministério da
Mulher na União do Pacífico dos Adventistas do
Sétimo Dia. Seu endereço: 1706 Holin Street; San
Jose, CA 95131; E.U.A.

Orientações para Colaboradores

D

iálogo Universitário, publicado três vezes por ano, com edições em quatro
línguas, destina-se a adventistas do sétimo dia de nível superior, tanto
estudantes como professores, profissionais e capelães em campi universitários
ao redor do mundo.
Os editores estão interessados em artigos bem escritos, entrevistas, noticiários
consistentes com os objetivos de Diálogo: (1) alimentar fé inteligente e viva; (2)
aprofundar o compromisso com Cristo, a Bíblia e a missão global adventista; (3)
articular uma abordagem bíblica a questões atuais e (4) oferecer idéias e modelos de
serviço cristão e evangelismo.
Diálogo geralmente indica artigos, entrevistas e noticiários para publicação.
Autores em perspectivas devem: (a) examinar números anteriores da revista, (b)
considerar estas orientações e (c) submeter um resumo da experiência pessoal antes
de desenvolver um artigo:
●
●

●
●

●
●

●
●

Artigos: Artigos bem pesquisados que de uma perspectiva bíblica tratem de
um tópico contemporâneo, em artes, humanidades, religião ou ciência.
Perfis: Esboço biográfico de homens e mulheres adventistas que se
destaquem em suas carreiras ou profissões, e que também sejam cristãos
ativos. Recomendações são apreciadas.
Logos: Criativa análise de uma passagem bíblica ou tema que ofereça visão
e encorajamento para a vida de fé no mundo de hoje.
Vida Universitária: Idéias práticas para estudantes universitários, capelães
e professores que buscam integrar fé, educação, vida social e evangelismo
no ambiente acadêmico.
Em Ação: Notícias de atividades regionais por estudantes adventistas,
capelães e professores.
Livros: Revisão de livros importantes por ou acerca de adventistas do
sétimo dia, publicados quer em inglês, francês, português ou espanhol.
Recomendações são apreciadas.
Para Sua Informação: Notícias sobre eventos, atividades ou afirmações
relevantes para estudantes e profissionais adventistas.
Primeira Pessoa: Histórias ou experiências pessoais por estudantes ou
profissionais adventistas que inspirem e animem seus colegas.

Dirija sua correspondência para: Dialogue Editors; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: 301-680-5060. Fax: 301-622-9627.
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quem era este Jesus. Ela encorajou sua
filha, uma profissional, a vir à nossa
igreja e aprender mais de Jesus, que
pode fazer do amor uma realidade.

EM AÇÃO
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●

●

Estudantes e
Profissionais Adventistas
na Espanha
Ferran Sabaté

A
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ssociação Adventista de Estudantes
e Graduados da Universidade da
Espanha foi fundada em 1974
como resultado do entusiasmo e
interesse de um grupo de estudantes de
Barcelona, depois de algumas atividades
terem começado em 1970. No presente a
associação possui quase 200 membros
que vivem em várias partes do país.
Os objetivos desta associação
(conhecida em espanhol como
AEGUAE) foram claramente delineados
no começo: (1) Promover o crescimento
intelectual e espiritual de seus membros,
e (2) promover o evangelismo no seio de
universidades. Para satisfazer estes
objetivos de educação e alcance, a
liderança adotou um programa que inclui
várias atividades.
• Convenção anual. Destas
atividades a mais conhecida é a
convenção anual, escalada durante um
longo fim-de-semana por rodízio em
diferentes lugares, devotada ao estudo e
discussão de um tópico escolhido de
antemão. Normalmente, um especialista
adventista é convidado a fazer uma série
de apresentações sobre o tópico. Alguns
dos assuntos tratados foram os
seguintes: Criação versus evolução, dons
espirituais, a Nova Era, 1844 e suas
implicações, o papel de E. G. White,
Cristologia, a Reforma Protestante na
Espanha e adventistas e a política.
Durante a convenção, reserva-se tempo
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para devoções, atividades sociais e uma
reunião de negócios. Esta parte da
convenção é dedicada à eleição de
oficiais, revisão da constituição e das
praxes, finanças e planos.
• Seminários para membros são
também organizados pela associação
durante o ano acadêmico para tratar de
assuntos como a filosofia adventista da
história e doutrinas bíblicas.
Ocasionalmente, grupos de trabalho
apresentam o resultado de sua pesquisa
sobre assuntos como os adventistas e o
serviço militar, liberdade religiosa hoje,
etc.
• Conferências públicas.
AEGUAE tem organizado conferências
nas universidades de Barcelona, Madri,
Zaragoza e Valência, apresentando à
comunidade acadêmica aspectos de
nossas crenças e sua relevância no
mundo contemporâneo, e também a
contribuição do cristianismo à ciência
moderna.
• Jornal. A associação também
publica Aula 7, com artigos que tratam
de assuntos de interesse dos membros.
• Reconhecimento de AEGUAE
como uma organização legalmente
organizada tem sido concedido tanto
pelo governo como pela igreja.
• Prêmios anuais. Graças ao
apoio de várias entidades, a associação
outorga quatro prêmios anuais para
promover pesquisa individual ou de
grupo sobre assuntos relacionados com a
crença e prática adventistas em áreas
como saúde e educação.

• Planos incluem estabelecer laços
mais estreitos com outras associações
estudantis e profissionais adventistas e
oferecer cursos de verão aos
universitários adventistas.
AEGUAE agradece a Deus por Sua
direção no passado e antecipa o futuro
com confiança. Cremos que estudantes e
profissionais adventistas desempenharão
um papel cada vez maior em apoiar a
missão da igreja.
Estamos interessados em manter
correspondência com outras associações
de estudantes e profissionais adventistas.
Nosso endereço: Avda. Alcalde
Porqueras, 85 - lo 4a; 25005 Lleida;
Espanha. Telefone: (34) (973) 23 48 10
e 16 80 34. Fax: (34) (973) 16 80 34.
Ferran Sabaté é presidente de AEGUAE.
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Boas Novas
da Romênia

Associação de
Estudantes
Adventistas da
Nigéria

Ronald Strasdowsky

O. Naboth Onyesoh
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Bucareste e Timisoara. Em Timisoara,
cerca da metade dos membros de
CAUPA são adventistas recémconversos.
Escolas adventistas estão também
fazendo progresso na Romênia. Há cinco
anos, o governo comunista “planejava”
somente cinco estudantes para se
prepararem para o ministério. Hoje o
Instituto Teológico Adventista em
Bucareste tem 135 estudantes, e cerca do
mesmo número matriculado em cursos
por correspondência. O aumento do
número de estudantes exigia construção
de novos edifícios, que foram dedicados
em outubro. Uma escola de enfermagem
em Braila provê treino para 180
meninas. A primeira escola secundária
operada pela igreja abriu em 1992 em
Cluj. Desde então duas outras escolas
foram abertas em Bucareste e Craiova.
Mais de 500 ginasianos agora recebem
uma educação adventista. A igreja de
Bucareste lançou um projeto piloto para
prover educação religiosa a jovens que
freqüentam escolas públicas.
Leitores interessados em
corresponder com CAUPA na Romênia
podem escrever para: Asociastia
Studenteasca CAUPA; Str. Sarariei Nr.
127; 6600 Iasi; Romênia.
Ronald Stradowsky (D.Ph., Universidade
de Freiburg) representa CAUPA e Diálogo na
Divisão Euro-Africana, onde trabalha como
diretor de Educação e Vida de Família.

E

stabelecida em 1984, a Associação
de Estudantes Adventistas da
Nigéria é a organização mãe de
todos os estudantes adventistas em
instituições terciárias no país.
Presentemente, de um total de 94 destas
instituições públicas na Nigéria, a
associação está oficialmente registrada
em 41. O número de membros no
momento é 964.
A associação funciona num sistema
de três níveis: (1) capítulos, que cobrem
um colégio ou universidade específicos;
(2) zonas, que supervisionam as
atividades de todos os capítulos numa
Missão ou Associação; e (3) o Conselho
Executivo Nacional, que coordena as
atividades da associação, maneja os
fundos da associação e vota sobre os
pedidos de novos capítulos. Há oito
zonas na associação, cada uma cobrindo
o mesmo território de um dos campos da
União Nigeriana: Associação da Nigéria
Oeste, 300 membros; Associação Rios,
213; Missão Centro-Oriental, 91;
Associação da Nigéria Oriental, 200;
Missão Edo-Delta, 67; Missão do
Sudeste, 40; Missão do Nordeste, 28; e
Missão do Noroeste, 25.
A sede do Secretariado Nacional faz
rodízio. Está agora na universidade de
Benin, e o presidente atual é O. Naboth
Onyesoh, terceiro-anista de direito
naquela universidade. O conselheiro
nacional é o Pastor Dave Nyekwere.
Desejamos entrar em contato com
outras associações de estudantes
adventistas. Nosso endereço: NAAS; c/o
Edo-Delta Mission; P.O.Box 323; Benin
City; Nigéria.
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liberdade veio à Romênia há cinco
anos, e com ela a oportunidade
para a comunidade Adventista
do Sétimo Dia se expressar em pastorado
e evangelismo. Evangelistas da América
do Norte e da Europa uniram forças com
pastores e leigos romênios em reuniões
públicas incluindo seminários do
Apocalipse. Como resultado, temos hoje
mais de 63 mil membros que se reúnem
em mais de 1.000 igrejas.
Um fator significativo neste rápido
crescimento da igreja é o papel
desempenhado por jovens adventistas
em universidades do governo. Seu
testemunho é informal, sobretudo
cultivando boas amizades com colegas,
professores e funcionários da
universidade. Eles distribuem literatura
adventista. E até agora já dirigiram 30
reuniões públicas em dependências de
universidades, com amigos presentes.
Este tipo de evangelismo resultou em 50
batismos.
Clubes de CAUPA operam não
somente em atividades missionárias e
evangelismo, mas também em atividades
de apoio para estudantes adventistas em
universidades seculares. Tome, por
exemplo, o clube da Universidade de
Iasi. Seu trabalho no campus tornou-se
tão popular que a universidade pôs à
disposição seu maior salão para
preleções e concertos patrocinados por
CAUPA. O auditório de 600 lugares
estava sempre repleto. Mais
recentemente, devido à pressão da parte
daqueles que não apreciavam o trabalho
de CAUPA, o clube teve de mudar-se
para um salão menor. Estudantes da
universidade têm apresentado mais de 20
programas até agora. A igreja em Iasi
acrescentou recentemente uma sala ao
edifício da igreja para uso exclusivo de
membros de CAUPA.
CAUPA também está funcionando
em sete outras cidades, inclusive

PRIMEIRA
PESSOA
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C

omo estudante da Universidade
de Córdoba, Argentina, meu alvo
era terminar meus estudos,
tornar-me um dentista e me estabelecer
na vida. Por certo, tinha consciência de
minhas raízes adventistas e
responsabilidades. Meus pais me tinham
ensinado a amar a Deus e servir à
humanidade. Fazer a Sua vontade onde
quer que Ele precisasse de mim era parte

Missão em
Madagáscar

● ● ● ● ● ●

Marcelo
To l e d o
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de minha decisão cedo na vida. Embora
pensasse em oferecer meus serviços
como missionário, sentia que em meu
próprio país havia suficientes desafios.
Mas Deus tem um modo de intervir
misteriosamente em nossa vida. Eu não
estava na estrada de Damasco ou num
barco de pesca. Nem mesmo estava
assistindo a uma convenção da igreja.
Um simples encontro com Siegfried
Mayr, presidente da União-Missão do
Oceano Índico, tornou-se um
acontecimento extraordinário no qual
profissão, visão e decisão se uniram e
me puseram num avião para a ilha
distante de Madagáscar.
Madagáscar? Tive de olhar num
atlas para achar onde ficava. A dois
continentes de distância, no lado
ocidental do Oceano Índico. Cultura,
língua, hábitos alimentares, estilo de
vida e tudo o mais que cheira estranho
me confrontaram quando desembarquei
na ilha. Mas havia uma coisa que era a
mesma entre a Argentina e Madagáscar.
Havia gente carecendo do amor solícito
de Deus.
Logo reconheci que o amor de Deus
pelo povo de Madagáscar podia ser
expresso no meu trabalho em seus
dentes. Esta é uma maneira estranha de
mostrar o amor de Deus, você dirá.
Absolutamente não. Não fez Deus

nossos dentes para durar toda uma vida?
Bem, aqui era um lugar onde este
problema devia ser enfocado. O Pr.
Mayr me tinha convencido
anteriormente de que a igreja faria um
impacto duradouro através de cuidado
dental profissional. Mal desembarquei
na ilha quando comecei a trabalhar para
estabelecer uma clínica dental de
qualidade superior que mostraria de um
modo prático que os adventistas
realmente querem bem.

Começo difícil
Mas o começo não foi fácil. A
burocracia é capaz de transformar praxes
em obstáculos. A associação
odontológica local não via necessidade
de ter um outro dentista nos subúrbios
da capital, Antatanarivo. Só dez por
cento dos materiais necessários para
abrir a clínica podiam ser adquiridos
localmente. E depois o maior problema
de todos—dinheiro para construir uma
clínica moderna com equipamento novo.
A situação não era promissora.
Devia eu ficar e persistir? Ou devia
voltar para uma prática confortável e
certa em minha terra, perto da família e
amigos? Felizmente, a balança pendeu
pela força da fé, instilada na infância por
pais piedosos. E não disse o Senhor que
fé do tamanho de um grão de mostarda
tem o poder de mover montanhas?
Oramos, oramos um pouco mais e
deixamos que Deus abrisse o caminho.
Logo portas começaram a abrir-se.
Sete meses depois do requerimento
inicial, o Ministério da Saúde de
Madagascar e a Associação Dental
deferiram nosso pedido de abrir a
clínica. Donativos da Associação Geral e
ADRA-Suécia, e um empréstimo da
união-missão permitiu-nos deslanchar.
Dois dentistas locais e um assistente se
uniram para formar a primeira equipe de
trabalho. Mas precisávamos de auxílio
para instalar uma oficina para fazer
próteses localmente. Auxílio veio de
Reijo Heirovonen, um protético sueco
aposentado por motivo de acidente. Ele
ouvira de nossa necessidade e voou para
concretizar nosso sonho. Dois outros
voluntários da Suécia e um da França
vieram, e finalmente tínhamos uma
clínica dental moderna num edifício
atraente que tínhamos planejado.
Pacientes de perto e de longe
inundaram a clínica. Hoje nossa lista de
pacientes inclui o ex-primeiro ministro
do país, outros ministros e os
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Dr. Toledo em ação em uma das clínicas dentárias.

Estendendo o auxílio
Mas logo descobri outras áreas
carentes. Visitando uma pequena ilha a
50 km de Madagascar, achei gente
vivendo sem cuidado médico. A ilha era
pouco povoada, mas 70 por cento dos
jovens tinham doenças venéreas e 95 por
cento das crianças sofriam de parasitas
intestinais, sarna e infecções da boca.
Decidimos fazer algo por esta ilha
distante. Voltamos com uma equipe de
quatro, uma médica, duas enfermeiras e
eu com remédios e instrumentos. Fomos
de vila em vila. Não havia estradas
pavimentadas, nem comunicações
modernas, apenas pés doídos, corações
amantes e um povo simpático. Vivíamos
entre o povo, em suas cabanas,
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comíamos com eles e mostramos-lhes o
que significava o amor de Deus.
Terminamos nossa estada de duas
semanas tratando 800 pessoas. Mas não
foi apenas tratamento e cura que
tornaram nossa missão galardoadora. Foi
ver crianças sorrirem, meninos e
meninas cantarem conosco e velhos
sentirem que de algum modo havia
esperança e alegria na vida.

Marcelo Toledo (D.D.S., Universidad de
Córdoba, Argentina) é o diretor da Clínica Dental
Adventista de Antananarivo, Madagascar. Seu
endereço: Boite Postale 700; Antananarivo 101;
Madagascar.
Leitores que completaram seus estudos de
odontologia e que querem servir como
missionários podem escrever para o Diretor de
Assuntos Dentais; Health and Temperance
Department; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904; E.U.A.

Por que missões?
Cinco anos depois que
desembarquei em Madagascar, a
pergunta para mim implica muito mais.
Que espera Deus de mim neste mundo?
Esta pergunta me intriga quando vejo um
dente cariado, trato de crianças com
sarna ou trabalho com encarcerados na
prisão de Madagascar. Achei a resposta.
Deus espera que eu seja Suas mãos, Seus
olhos, Seus ouvidos, Suas pernas, Seu
coração de amor. Isto é missão.
A vida do missionário não é
recontar vitórias ou lamentar fracassos.
Satanás quer que caiamos numa
armadilha ou outra. Ser missionário é
estar onde Deus quer que estejamos.
Pode ser perto de casa. Mas quando Ele
chamar, você pode ser Seu representante
e fazer Seu trabalho onde Ele desejar.

O prédio da clínica dental.
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funcionários das embaixadas da
Inglaterra, França, Alemanha, Egito,
Estados Unidos e Suíça, homens de
negócio e profissionais de destaque.
Outrora voavam para a África do Sul à
busca de tratamento dental. Não mais.
Dois anos depois de começar a
clínica principal, abrimos uma filial
perto do centro de Antananarivo. É
pequena mas bem equipada, prestando
serviço à gente de baixa renda. Nossos
pacientes através da ilha pela primeira
vez chegaram a conhecer quem são os
adventistas e que representam.

O dentista com um amiguinho.
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New Age Versus the
Gospel: Christianity’s
Greatest Challenge, por

David Marshall (Grantham,
England: Autumn House, 1993;
144 págs., brochura).
REVISTO POR WINFRIED VOGEL.

● ● ● ● ● ●

Está aqui; está ali; não está
em parte alguma. É um modo de
pensar; é um modo de vida; é o que
você faz dela. Faz asserções
ousadas; não tem pretensões. É
unificante; é incoerente.
É o movimento da Nova Era. Seu caráter ilusório é
desconcertante, mistificador e desafiador, mesmo para aqueles
que têm escrito a respeito. Não admira que tantos cristãos
“estão surpreendemente ingênuos e mal informados” (pág. x)
sobre os perigos da Nova Era.
Uma situação na verdade deplorável! E David Marshall
aceitou o desafio para remediar a situação. É bem qualificado
para a tarefa. Seus diplomas em política e história o ajudam a
fazer uma análise histórica do caso. Sua experiência em
teologia e ministério o ajudam a ver as arapucas e perigos do
novo movimento. E seu livro anterior The Devil Hides Out
(1991) não só lança o fundamento para esta obra, mas também
o ajuda a mapear mares novos.
Os leitores acharão neste livro novas questões e
perguntas. Lerão o “resto da história” da vida de Will Barron
(Deceived by the New Age, Pacific Press, 1990). Revisitarão a
comunidade Findhorn da Escócia e verão como se ajustou às
modas dos anos 90 sem perder sua função original como
centro de treinamento para a Nova Era e o ocultismo.
O livro deriva seu interesse não só das biografias,
entrevistas e materiais recente, mas também de sua
profundeza intelectual. O autor mergulha na história, filosofia
e misticismo e reúne os vários componentes que formam a
base do movimento presente da Nova Era e suas doutrinas.
Informativo e analítico, expõe as fraquezas e os perigos de
uma experiência pseudo-espiritual que constitui uma
verdadeira ameaça à experiência cristã. O autor adverte que a
Nova Era é um movimento mundial “que atrai milhões a um
mundo obscuro de ocultismo que destrói a sanidade mental”
(pág. xi). Mas o autor não nos deixa ao léu. Indica-nos o único
porto seguro existente: a Bíblia e os reclamos de Jesus Cristo.
Depois de estabelecer brevemente a autoridade e
confiabilidade da Bíblia, Marshall usa o último terço do livro
para ajudar o leitor a ser menos vulnerável aos assaltos da
mentalidade da Nova Era mediante o conhecimento de Deus e
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despertando-os à Sua graça. Embora Marshall use exemplos e
ilustrações primariamente de sua terra natal (Inglaterra),
leitores de toda parte acharão o livro convincente e útil. Seu
fundamento bíblico explica como o oculto opera e como o
escape dos poderes ocultos pode ser alcançado. O livro deve
ser largamente divulgado e traduzido.
Winfried Vogel, até recentemente professor de teologia no
Seminário de Marienhöhe na Alemanha, é presentemente candidato
doutoral em estudos bíblicos no Seminário Teológico Adventista do Sétimo
Dia, Andrews University, Berrien Springs, Michigan.
Editora do livro: Stanborough Press; Alma Park; Grantham, Lincs.
NG31 9SL; Inglaterra.

The Power of a Dream, por
Wintley Phipps com Goldie
Down (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan Publ. House, 1994;
186 págs., encardenado).

REVISTO POR MARY WONG .
Podemos sonhar com um
sonho impossível? São nossos
sonhos também os sonhos de Deus
para nós? Estas são as questões
tratadas no livro The Power of a
Dream, uma autobiografia por
Wintley Phipps, ilustre ministro adventista, cantor e figura
pública.
Unificado pelo tema de sonhos, sonhos da infância, de
heróis, de teatro, de cônjuge e de serviço, este livro é um
testemunho poderoso de como, sob a direção de Deus e de
conselheiros por Ele providos, Phipps pôde triunfar sobre a
tragédia de um lar desfeito, a luta para financiar estudos no
colégio e na universidade e as tentações de grandeza terrestre,
até alcançar a altura profissional que alcançou.
Cada capítulo esboça uma etapa na vida do autor,
sublinhando os acontecimentos principais que contribuíram
para a realização de seu sonho, desde seu nascimento em
Trinidade, uma terra que pulsava com os ritmos festivos da
música, até o Canadá, um país de edifícios altos e trânsito
veloz, onde Wintley e seu irmão Wendell foram
“transplantados” em sua adolescência. O livro também trata
de seu ministério em terras distantes (África, Rússia,
República Tcheca, Áustria, Itália, Inglaterra e Austrália) onde
seu dom musical tem tocado profundamente as vidas de seus
ouvintes. O catálogo de celebridades com as quais trabalhou é
impressionante: Billy Graham, Jesse Jackson, George
Johnson, Natalie Wood, Diana Ross, Bill Clinton e até o papa.
Seu encontro com cada um deles constitui uma leitura
fascinante.
O autor é franco ao confessar sobre sua “obsessão” com
“ídolos” como Sly Stone, Tom Jones e Stevie Wonder. Sua
paixão pelo teatro como uma avenida à fama e riqueza apelará
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Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) leciona inglês e foi
diretora do Departamento de Inglês em várias escolas em Taiwan e
Cingapura. Trabalha atualmente como assistente editorial para Diálogo.
Wintley Phipps foi recentemente eleito diretor-associado do
Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Associação
Geral.
Editora: Zondervan Publ. Corp.; 1415 Lake Dr. S.E.; Grand Rapids,
MI 49506; E.U.A.

Remnant & Republic:
Adventist Themes for
Personal and Social
Ethics,editado por Charles W.

Teel, Jr. (Loma Linda, California:
Loma Linda University Center for
Christian Bioethics, 1995; 191
págs.: brochura).
REVISTO POR ROBERT K. MCIVER.
Neste livro, 10 eticistas
adventistas examinam 10 doutrinas
adventistas e suas implicações éticas.
O livro serve de mostruário para
eticistas adventistas. Revela que a Igreja Adventista do Sétimo
Dia tem agora em suas fileiras um número de eticistas bem
qualificados que se expressam bem. Os escritores trazem pontos
de vista novos e estimulantes a seu exame de crenças típicas do
adventismo, um exame que só pode enriquecer nossa
compreensão de nós mesmos.
Os escritores examinam as doutrinas do remanescente,
criação, concerto, sábado, lei, salvação, perfeição, segundo
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advento e milênio. Cada autor explora as implicações éticas de
uma doutrina particular. Dois exemplos bastam.
Primeiro, Charles Teel, Jr. examina a doutrina do
remanescente. Ele traça as raízes adventistas dentro do milerismo
e nota que preeminentes proclamadores do advento como Joshua
Himes estavam também na frente da reforma social. Entre outras
coisas eles advogavam temperança, abolicionismo e nãoresistência pacífica. Embora os primeiros adventistas retinham
seus ideais de reforma social, consideravam-se como fora da
“república”; isto é, fora da atividade política. Teel então traça o
surgimento de vozes adventistas contemporâneas nos incitando a
ser o remanescente profético e a olhar além do horizonte da igreja
em relação com responsabilidades para com a república mais
ampla. “Uma comunidade de fé que se isola das questões públicas
não pode ser descrita como profética. Pode ser descrita como
irrelevante” (pág. 21).
Um segundo exemplo é a maneira como Roy Branson
considera a implicação ética da segunda vinda de Cristo. Branson
começa dizendo como a comunidade adventista 15 anos depois do
Grande Desapontamento de 1844, começou a encarar suas
responsabilidades num novo contexto. Viram que a Segunda
Vinda não era algo que podia acontecer no futuro imediato.
Inerente neste reconhecimento, Branson observa, estava a
existência de duas tentações. Primeira: “Para muitos adventistas a
resposta ao Grande Desapontamento é a Grande Empresa: criar
uma denominação mundial de Adventistas do Sétimo Dia”
(pág.149). Segunda, ampliar o conceito de “santificar cristãos
individuais à santificação de toda a história” (ibidem). Mais
adiante no artigo, Branson delineia algumas das implicações em
construir uma ética a partir da perspectiva do Segundo Advento.
Uma tal ética será social. Sentir-se-á a gosto com mudanças
radicais das instituições da sociedade, incluindo o governo.
Enfrentará o opressor e terá uma visão construtiva do futuro.
Numa obra de colaboração desta natureza a qualidade dos
artigos pode variar, e tal é o caso neste livro, mas vale a pena ler
todos os artigos. O livro se dirige primariamente a adventistas que
querem ponderar as implicações práticas de suas crenças. Tais
leitores, como eu, achariam bastante estímulo para seu
pensamento, mesmo se não concordam com tudo que é dito.
Discordo pessoalmente de vários pontos nos dois artigos revistos
acima, mas estão entre os mais estimulantes do livro. Forçaramme a reavaliar algumas de minhas posições e ampliar outras.
No todo, a obra é uma combinação válida que posso
recomendar a todos os interessados em tornar o adventismo
relevante a si próprios e à sociedade.
Robert McIver (Ph.D., Andrews University) é professor de Novo
Testamento no Avondale College, Coorambong, N.S.W., Austrália.
Editora: Center for Christian Bioethics; Loma Linda University; Loma
Linda, CA 92350; E.U.A.
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particularmente à juventude que pode se identificar com tais
sonhos e obsessões. Contudo, o relato de Phipps sobre a
facilidade com a qual pôde “derrubar” cada “ídolo” pode ser
ilusório para alguém que não ache ser tão fácil livrar-se de
seus ídolos.
O desenvolvimento da história é concisa e rápida,
facilitada por detalhes gráficos que fazem as cenas da infância
do autor e as celebridades que encontrou vívidas. Contudo, o
último capítulo é um tanto anticlimático. Embora seja
compreensível como o autor deseja impressionar seus leitores
sobre o modo como Deus opera para fazer dos sonhos uma
realidade, o último capítulo parece distrair o leitor da história
principal.
No todo, o livro é poderoso em sua mensagem central.
Resumindo as palavras do autor: “Este livro claramente ilustra
que somente quando você entrega seus sonhos a Deus pode
achar a verdadeira realização daqueles sonhos. Quando você
entrega sua vida nas mãos de Deus e permite que Ele dirija,
seus sonhos são absorvidos pelo sonho que Deus tem para
você. Deus Se faz responsável por seu sucesso e para fazer
seus sonhos se concretizarem. Quando você se rende e entrega
tudo que você é nas mãos de Deus, você pode esperar ver
coisas maravilhosas acontecerem” (pág.176).

INTERCÂMBIO

L

eitores interessados em estabelecer
correspondência com universitários ou
profissionais adventistas em outras
partes do mundo.
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Lilla Aroma Aballe: 34; solteira;
completou a faculdade; interesses: escrita
criativa, cozinha e jardinagem;
correspondência em inglês ou em tagalog.
Endereço: Nueva Estrella; Pantukan,
Davao del Norte; 8117 FILIPINAS.
Saada Abdalla: 16; interesses: fazer
novos amigos, viajar, ouvir música e ler
novelas; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 56203; Nairobi;
QUÊNIA.
Nicholas Afutu: 42; solteiro;
interesses: viajar, ler e cantar;
correspondência em inglês. Endereço:
S.D.A. Church; Box 28, Bawjiase, C.R.;
GHANA.
Angel Alexander Aguirre B.: 25;
solteiro; estudante de agronomia;
interesses: cantar e ouvir música cristã, ler,
caminhar na natureza, rádio de onda curta,
escrever poesia e partilhar a fé;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: c/o Urb. San Isidro W-45; Jr.
Tomás Cortez 432; Piura; PERU.
Mary Akylano: 48; divorciada;
interesses: cantar e viajar; correspondência
em inglês. Endereço: c/o Pr.E. B. Akylano;
South Ghana Conference; Box 803; Accra;
GHANA.
Rebeca A. Akylano: 55; divorciada;
interesses: viajar, jardinagem e “jogging”;
correspondência em inglês. Endereço: c/o
West African Union Mission; P.O. Box
1015; Accra; GHANA.
Gustavo Daniel Alvarez: solteiro;
estudante de genética molecular;
interesses: esportes, música, recreações ao
ar livre e leitura; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: 3 Daffodil
Street; Logan Central, Queensland 4114;
AUSTRÁLIA.
Arsio Arriesgado: 19; solteiro;
estudante de biologia marinha; interesses:
cantar, tocar piano, pintar e viajar;
correspondência em inglês. Endereço: San
Carlos, Tukuran; Zambo Sur; 7019
FILIPINAS.
Elmie Arriesgado: 22; solteira;
estudante de engenharia civil; interesses:
leitura, música, natureza, arte, excursões e
encontrar novos amigos; correspondência
em inglês. Endereço: San Carlos, Tukuran;
Zambo Sur; 7019 FILIPINAS.
Joseph Adjei Bosteng: 33; casado;
estudante de teologia; interesses:
excursões, leitura, natação e evangelismo;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 143; Bechem, B.A.; GHANA.
José M. Brito: solteiro; completou
um curso em teologia e está começando
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estudos em psicologia; interesses: ler bons
livros, esportes e dar direção espiritual;
correspondência em português. Endereço:
R. Cel. Antonio Inojosa 324, Jd. Pedreira;
04462-100 São Paulo, SP; BRASIL.
Ava-Gaya Brown: 19; solteira;
estudante para um diploma em ensino,
especializando em economia doméstica;
interesses: cozinha, brincar com crianças,
viajar, música, e atividades da igreja;
correspondência em inglês. Endereço: Sam
Sharpe Teacher’s College; P.O. Box 40;
Granville. St. James; JAMAICA.
Déborah Cristina Machado: 28;
solteira; advogada; interesses: aprender
acerca de outras culturas e estudar a Bíblia;
correspondência em português ou espanhol.
Endereço: Praça Costa Carvalho No. 32,
Centro; 84165-100 Castro, PR; BRASIL.
Elena Carina Burger: 20; solteira;
estudante de medicina na Universidad
Nacional de Buenos Aires; interesses: tocar
piano e guitarra; cantar e atividades de
jovens; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Casilla Correo 93;
1625 Belén de Escobar, Buenos Aires;
ARGENTINA.
Clobanu Radu Cristian: 21;
casado; trabalha como carteiro; interesses:
computadores, história britânica, xadrez e
profecia bíblica; correspondência em inglês
ou rumeno. Endereço: Petru Rares 29/45,
Maramures; Baia-Mare 4800; ROMÊNIA.
Della Cristino: 26; solteira;
completa um diploma em educação;
interesses: cozinhar, viajar e ler;
correspondência em inglês. Endereço: c/o
Jing-Jing Marquez; Madang Public Market;
Mati, Davao Oriental; 8200 FILIPINAS.
Eduardo Correa de Lira: 21;
solteiro; estuda publicidade; interesses:
leitura, viajar, música, escrever poesia,
esportes, trocar cartões postais e fotos;
correspondência em inglês, francês,
português ou espanhol. Endereço: Rua
Desembargador Gilson Mendonça No.
1238; Bairro Santa Lúcia; 29045-520
Vitória, ES; BRASIL.
Rhonda L. Fagan: 23; solteira;
completa um bacharelado em francês;
interesses: línguas, internacionalismo e
encontrar pessoas; correspondência em
inglês ou francês: 17800 E. Colima #371;
Rowland Heights, CA 91748; E.U.A..
Edes Ferreira Grécia Jr.: 17;
completando a escola secundária;
interesses: encontrar novos amigos em
outras partes do mundo; correspondência
em português. Endereço: Pirapora, 25; Stª
Rosa; 18540-000 Porto Feliz, SP; BRASIL.
Virpi Heikkila: 24; solteira; pratica
medicina natural; interesses: estudo da
Bíblia, partilhar a fé, música, viajar, e
línguas estrangeiras; correspondência em
inglês, alemão, espanhol ou sueco.

Endereço: Pohjalantie, 38210; Vammala 2;
FINLÂNDIA.
Seengooba Joseph: 23; masc.;
estudante de administração de empresas;
interesses: ajudar pessoas, acampamento,
música e trocar fotografias;
correspondência em inglês. Endereço:
Nkumba University; P.O. Box 237;
Entebbe; UGANDA.
Yanjanani Kadykale: 21; masc,;
estudante de administração de empresas;
interesses: piano, viajar, ler e estudar a
Bíblia; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 30244; Chichiri;
Blantyre 3; MALAWI.
Kumvana Kayumba: 21; solteiro;
originalmente de Malawi, estudante de
medicina na Zâmbia; interesses: cantar e
ouvir música evangélica; correspondência
em inglês. Endereço: The University of
Zambia; Great East Road Capus SWT 420; P.O. Box 32379; Lusaka; ZÂMBIA.
Simplice Kayunzu-Nyembo: 22;
solteiro; interesses: jovens adventistas em
outras partes do mundo, avanço
missionário e profecia bíblica;
correspondência em francês. Endereço: B.
P. 123; Kalemie II, Regio du Shaba;
ZAIRE.
Gloria Lisa Mueni Kiilu: 17;
estudante, interesses: escrever, leitura e
jornalismo; correspondência em inglês.
Endereço: c/o John Kiilu, Extelecoms
House 6th Floor; P.O. Box 48356; Nairobi;
QUÊNIA.
Angela Logan: 29; casada;
trabalhando como assistente pessoal de um
corretor de terras; interesses: viajar,
esportes, teatro, bordado e fazer novos
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: 25 Jones Green; Knightsridge
West, Livingston, West Lothian; EH54
8QB ESCÓCIA.
Becky Lucas: 20; solteira; estudante
de tecnologia médica na Andrews University; interesses: fazer novos amigos,
esportes, música, animais e escrever
criativamente; correspondência em inglês.
Endereço: 4853 Greenfield Dr.; Berrien
Springs, MI 49103; E.U.A.
Coline Maylor: 21; solteira;
estudante de instrução primária; interesses:
cantar, encontrar novos amigos, ouvir
música evangélica, leitura e caminhadas na
natureza; correspondência em inglês.
Endereço: Sam Sharpe Teachers’ College;
Granville P.O., St. James; JAMAICA.
Karia Muñoz Macías: 21; solteira;
estudante de medicina; interesses: leitura,
viajar e encontrar novos amigos;
correspondência em espanhol. Endereço:
Ave.108#706 Calle 109; Manta, Manabi;
EQUADOR.
Maritza Núñez Ureña: 24;
professora de línguas numa escola
adventista secundária; interesses: leitura,
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Erica Y. Ruiz: 16; completando a
escola secundária; interesses: línguas
estrangeiras, viajar, arte e música cristã;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Cra. 49B, No.11 A-39; Cali,
Valle; COLÔMBIA.
Cleah Sambal: 23; solteira; treinada
como caixa; interesses: flores, poesia,
música, fotografia, excursões e jogar
scrabble; correspondência em inglês.
Endereço: Kitale Central S.D.A.; P.O. Box
1036; Kitale; QUÊNIA.
Alexandre Paroti Sampel: 27;
solteiro; estudante de administração de
empresas; interesses: música religiosa,
fotografia, fazer novos amigos, viajar,
colecionar cartões postais e selos;
correspondência em inglês, italiano,
português ou espanhol. Endereço: Rua
Camberra, 105; 03357-010 São Paulo, SP;
BRASIL.
Elvira San Juan S.: 28; solteira;
completando faculdade de educação;
interesses: colecionar selos, leitura e
música cristã; correspondência em inglês
ou espanhol. Endereço: Universidad
Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán,
CHILE.
Verônica Sanchez: 21; solteira;
completando faculdade de jornalismo;
interesses: leitura, boa música, natureza,
escrever e teologia; correspondência em
espanhol. Endereço: Calle 112, Avd. 108;
Manta, Manabi; EQUADOR.
Hisaya Sato: 35; solteiro; trabalha
como tradutor; interesses: fazer novos
amigos, trabalhar para Jesus, ler, música e
esportes; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: 10-1-302
Higashirokugatsu-cho; Adachi-ku, Tokyo;
JAPÃO.
Muyiggwa Mubamba Saul: 22;
solteiro; faz um bacharelado em ciência,
especializando em física e matemática;
interesses: fotografia, música cristã, viajar,
profecia bíblica, acampar e atividades de
jovens; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 3320; Kampala;
UGANDA.
Betty Sawczuk: 26; fem,; solteira;
tem um bacharelado em engenharia;
interesses: ouvir e tocar música, leitura,
basquete, filmes e viajar; correspondênia
em inglês. Endereço: 8 Brett Place;
Endeavor Hills 3802; AUSTRÁLIA.
Jaari M. Shaah: 27; solteiro;
estudante de ciência marinha; interesses:
excursões na natureza, futebol, peteca,
atividades de desbravador e acampar;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 58; Kelawat; 89157 Kota Belud,
Sabah; MALÁSIA.
Meiri Ane Souza: solteira; estudante
universitária; interesses: encontrar outros
jovens que amam a Deus, música, pintura,
viajar, ecologia e esportes; correspondência

em inglês, francês, italiano, português ou
espanhol. Endereço: Rua Júlio Graff, 201;
Vista Alegre, 80820-520 Curitiba, PR;
BRASIL.
Angela Stephens: 25; divorciada;
trabalha como enfermeira e estuda para
obter um B.S. em enfermagem; interesses:
fazer novos amigos, intercâmbio cultural,
viajar, nadar e exercício; correspondência
em inglês ou espanhol. Endereço: 646 West
Putnum Ave., #9; Porterville, CA 93257;
E.U.A..
Junette Vicera: 22; solteira;
completando um grau em educação
elementar; interesses: música, acampar,
colecionar selos e cartões postais;
correspondência em inglês. Endereço: San
Carlos, Tukuran; Zambo Sur; 7019
FILIPINAS.
Laura Wawuda: 17; completando a
escola secundária; interesses: ouvir música,
desenho, ciclismo, cozinhar, viajar, ler
novelas e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 58240; Nairobi; QUÊNIA.
Katina B. Williams: 22; solteira;
completando faculdade em trabalho social;
interesses: raquete, boliche;
correspondência em inglês. Endereço:
Oakwood College; Wade Hall 300-A;
Huntsville, AL 35896; E.U.A..
Yunita: 30; solteira; completou
estudos secretariais; interesses: viajar,
leitura e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço:
Pondok Mekar sari Permai; Jl. Kedondong
Blk. T/15; Cimanggis, Boor; INDONÉSIA.
Ruben Zegarra Choque: 21;
estudante de medicina; interesses: nadar,
basquete, futebol, viajar, música e fazer
novos amigos; correspondência em
espanhol. Endereço: Casilla 355; La Paz;
BOLÍVIA.
Edison Alexis Zúñiga C.: solteiro;
estudante de ensino musical; interesses:
ler, nadar, esportes e música;
correspondência em espanhol. Endereço:
Universidad Adventista de Chile; Casilla 7D; Chillán; CHILE.

Se você deseja aparecer na lista, envienos seu nome e endereço postal,
indicando sua idade, sexo, estado civil,
campo de estudos ou grau profissional,
interesses e língua(s) no qual gostaria
de corresponder. Remeta sua carta para
Dialogue Interchange; 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904-6600; E.U.A. Por favor escreva
legivelmente. A revista não assume
responsabilidade pela exatidão da
informação dada nem pelo conteúdo da
correspondência trocada.
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poesia, tocar violão, viajar e fazer novos
amigos; correspondência em inglês, francês
ou espanhol. Endereço: Calle 7 de Abril
#20, Bo. Nuevo Manresa; KM. 13 1/2
Carret. Sanchez; Santo Domingo;
REPÚBLICA DOMINICANA.
Joseph Osoro Nyasani: 24; solteiro;
completou um programa pré-universitário;
interesses: acampar, partilhar a fé, fazer
novos amigos, música religiosa e viajar;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Endereço: P.O. Box 1448; Kisii; QUÊNIA.
O. Naboth Onyesoh: 26; solteiro;
estudante de direito; servindo presentemente
como presidente da Associação de
Estudantes Adventistas da Nigéria;
interesses: ler; encontrar novos amigos
adventistas; correspondência em inglês;
Endereço: Faculty of Law; University of
Benin; Benin City; NIGÉRIA.
Amos Oppong-Mensah: 32;
estudante de teologia; interesses: fotografia,
leitura da Bíblia, excursionar e estudar a
natureza; correspondência em inglês.
Endereço: S.D.A. Church; P.O. Box 147;
Bechem; B.A.; GHANA.
Fernando Ortiz: 30; solteiro;
estudante de Doutorado em Ministério na
Andrews University; interesses: música,
natureza, atividades de jovens incluindo
acampar e evangelismo; correspondência em
inglês, português ou espanhol. Endereço:
428 Rose Hill Rd.; Berrien Springs, MI
49103; E.U.A..
Hilda Paisceco: 25; solteira;
estudante de contabilidade; interesses: ler,
desenhar e aprender de outras culturas;
correspondência em inglês, português ou
espanhol. Endereço: Rua Antônio Biasi
Filho, 290; 13184-040 Hortolândia, SP;
BRASIL.
Monie Jane Pasignajen: 28;
solteira; completou um bacharelado em
educação elementar; interesses: ler, ajudar a
outros, cozinhar e viajar; correspondência
em inglês. Endereço: Bliss, Lenienza;
Pagadian City; 7016 FILIPINAS.
Miguel Pesina Jara: 31; casado;
diretor e professor de uma escola adventista;
interesses: música, leitura, fotografia, video
e trabalhar com crianças; correspondência
em espanhol. Endereço: Apartado Postal
1199; Saltillo, Coahuila, 25000 MÉXICO.
Alimanto Purba: 20; solteiro;
estudante de computação; interesses:
acampar, excursionar, música e natação.
Endereço: Setia Budi, 152; Medan 20122,
North Sumatra; INDONÉSIA.
Marite Rada: 21; solteira;
completando faculdade de teologia;
interesses: fazer novos amigos, jogos de
bola, leitura e ouvir música religiosa;
correspondência: Central Philippine
Adventist College; Box 420; Bacolod City;
FILIPINAS.
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O Instituto de pesquisa Bíblica, Centro de Jerusalém.

O Instituto de Pesquisa
Bíblica

O

Instituto de Pesquisa Bíblica
(Biblical Research Institute, em
inglês), tem servido a Igreja
Adventista durante os últimos 30 anos.
Localizado no escritório central da Igreja,
o Instituto de Pesquisa Bíblica é dirigido
por uma equipe de eruditos internacionais

Atenção
Estudantes e
Profissionais
Adventistas no
Ramo de Saúde!
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Um grupo internacional de
especialistas adventistas se reuniu em
1993 no escritório da igreja para uma
Conferência de Estudo Sobre Teologia,
Filosofia e Prática de Saúde e
Recuperação. Os 24 papéis
apresentados foram editados e
publicados em conjunto sob o título
Health 2000 and Beyond. Leitores
interessados em obter uma cópia desta
compilação de 263 páginas podem
escrever para: GC Health and Temperance Department; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904; E.U.A.
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dedicados a enriquecer e guiar o
crescimento teológico e desenvolvimento
entre o povo de Deus.
Para alguns a noção de pesquisa
sugere a busca exclusiva de fatos e
verdades previamente desconhecidos.
Embora pesquisa básica seja parte do
trabalho do instituto, sua tarefa primária é
preparar estudos e materiais especiais para
a Igreja, prover informação e oferecer
sugestões baseadas no estudo das
Escrituras.
Estabelecido originalmente para
estudar e aconselhar grupos críticos da
igreja, o trabalho do instituto hoje é muito
mais amplo. Agora muito de sua energia é
enfocada positivamente para fortalecer e
aprofundar o crescimento cristão em todas
as divisões mundiais da igreja. Através de
livros, artigos em revistas, conferências
bíblicas, preleções em reuniões gerais e
um fluxo constante de comunicações
escritas, verbais ou eletrônicas o instituto
influi diretamente sobre os valores e
direção da comunidade adventista através
do mundo.
Outra função interessante do instituto
é seu programa de seminário no Centro de
Jerusalém. Em Jerusalém, num edifício de
propriedade da igreja, o instituto provê
seminários especializados para grupos.

Participantes de um curso
oferecido no centro.

Cada ano diversos grupos, compostos de
pastores e/ou leigos, se reunem para
estudo intensivo dos aspectos biblicamente
significativos em Israel. Os seminários
duram de 10 dias a três semanas. Os
seminários mais longos incluem visitas ao
Egito e ao Monte Sinai. O Centro de
Jerusalém não é uma instituição
educacional no sentido comum e não
outorga crédito acadêmico, mas seus
seminários são valiosos, sendo sempre
dirigidos por pessoas com doutorados em
Bíblia, arqueologia ou campos afins. Tanto
estudantes como outras pessoas são bem
vindas. Arranjos são feitos através do
escritório do instituto na Associação Geral.
Possivelmente um dos serviços mais
bem conhecidos do instituto é a produção
de livros eruditos. Estas publicações
tratam de temas tanto teológicos como
práticos, desde a interpretação dos livros
de Daniel e Apocalipse até a abordagem
cristã de homossexualidade, santuário,
expiação e outros tópicos. Algumas destas
publicações são disponíveis em espanhol,
francês e português.
Brochuras de publicações do instituto
e dos seminários do Centro de Jerusalém
podem ser obtidas gratuitamente
contatando o Biblical Research Institute;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904; E.U.A. Telefone: 301-6806790; Fax: 301-680-6625; CompuServe:
74617,2245.
George W. Reid (Th.D., Southwestern Baptist
Theological Seminary) é diretor do Biblical
Research Institute na Associação Geral.
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ET CÉTERA

AIIAS
UM INSTITUTO
PARA TODAS AS
NAÇÕES

Oferecendo Ensino Adventista Superior a Todo o Mundo
CARATERÍSTICAS ESPECIAIS
• Docentes e estudantes de 30 países
• Programas de nível pós-graduado
• Ambiente e cultura asiáticos
• Taxas escolares razoáveis
• Departamento de Estudos por Correspondência
• Centro de Pesquisa Ellen G. White
• Instituto de Crescimento da Igreja
• Centro de Estudos Religiosos
• Programa Evangelístico Ativo
• Proporção adequada de estudantes-docentes
• Instituição reconhecida e acreditada
• Estudantes de oito divisões mundiais

CURSOS GRADUADOS OFERECIDOS
Seminário Teológico
• Mestrado em Divindade
• Mestrado em Teologia Pastoral
• Mestrado em Religião
• Doutorado em Teologia Pastoral
• Doutorado em Filosofia (Religião)
Escola de Estudos Graduados
• Mestrado em Administração de Empresa
• Mestrado em Administração de Hospitais
• Mestrado em Administração de Igreja
• Mestrado em Saúde Pública
• Mestrado em Enfermagem
• Mestrado em Educação
• Especialista em Administração de Escolas
• Doutorado em Filosofia (Pedagogia)

Adventist International Institute of Advanced Studies
P.O. Box 038, 4118 Silang
Cavite, FILIPINAS

Telefones: [63] (96) 402-1051 a 1057
Fax: [63] (96) 402-1068

