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Sobre vestuário e
adorno
Como adventista que se traja com
simplicidade e não usa jóias, gostaria de
reagir ao artigo do Dr. Bacchiochi, “Que
devo vestir?” (Diálogo 7:2). Concordo
que a simplicidade é um princípio básico
do modo de vida cristão. Mas questiono
a maneira de Bacchiochi expor seus sete
“princípios” sobre vestuário e adorno.
Uma busca honesta requer que
estudemos a Bíblia para descobrir os
princípios em vez de propor primeiro os
princípios para depois selecionar
passagens bíblicas para confirmá-los.
Não podemos usar alegorias bíblicas
para “provar” certos pontos (Isaías 3:1626, II Reis 9:30, Apocalipse 2:20, etc.) e
rejeitar metáforas bíblicas que podem
“provar” o contrário (Ezequiel 16:9-14,
Isaías 61:10, Jeremias 2:32). Metáforas,
alegorias e parábolas são instrumentos de
ensino e não podem ser usadas como
base para qualquer doutrina que a
passagem original não visava (por
exemplo, usar a parábola do Rico e de
Lázaro para estabelecer a doutrina da
vida após a morte).
CLELIA BERTOLO
Silver Spring, Maryland,
E.U.A.

Samuele Bacchiochi responde:
Concordo com Clelia que princípios
devem ser deduzidos de um estudo da
Bíblia e que não devíamos usar a Bíblia
para apoiar “princípios” preconcebidos.
Que este é meu método poderia ser visto
se Clelia tivesse lido meu livro Christian
Dress and Adornment. Infelizmente um
artigo breve baseado no livro não revela
a metodologia que o livro desenvolve.
Clelia sugere que eu uso “alegorias
bíblicas para ‘provar’ certos pontos e
que rejeito metáforas bíblicas que
‘provam’ o oposto”. Dos três textos que
Clelia cita como exemplo de meu uso de
alegorias bíblicas para provar certos
pontos, nenhum dos três é realmente
uma passagem alegórica. Isaías 3:16-26
dá uma descrição detalhada de vários
artigos de joalheria e vestuário fino
usados por mulheres ricas em Jerusalém.
A descrição é seguida por uma denúncia
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m documento interessante apareceu na página Web de meu computador na
Internet. Excitado telefonei para um colega. “Como hei de partilhar este
documento com outros amigos?” perguntei. Respondeu: “Download antes de
upload para seus amigos.” Que lição tremenda acabei de aprender do mundo
da Internet, a qual podemos aplicar ao nosso viver cristão de cada dia!
Ao pensar nos muitos estudantes adventistas em universidades não
adventistas e nos profissionais adventistas que trabalham em instituições seculares, veiome à mente quão importante é para cada um de nós ler a Bíblia diariamente, para tornar
a religião real em nossas vidas e para nos envolver em todos os aspectos da vida da
igreja antes de podermos passar estas boas novas para outros. Antes de fixar o pacote
todo do evangelho em nossa rede interna, não podemos passá-lo a outros.
Cristo caracterizou-nos como o sal da Terra. Não podemos ser sal para
outros, comunicando sabor a suas vidas, a menos que tenhamos sal em nossas vidas.
Precisamos download primeiro; então podemos passá-lo a outros. Não basta ser
chamado cristão ou conhecer a Bíblia teoricamente. Precisamos partilhar a Palavra de
Deus na medida em que a experimentamos em nossas vidas. O ciclo da salvação só é
completo com download e upload.
Podem colegas de escola ou de profissão nos chamar e perguntar: “Que faz
com que você seja do jeito que é?” “Por que é sua vida tão diferente da nossa? Tão
pacífica. Tão satisfeita. Quero ser como você.”
Eu os desafio a viver de tal modo que nossos amigos desejarão este nosso
tipo de vida recebendo Cristo primeiramente em nós e depois partilando-O com outros.
Se você é um estudante, como representa a Jesus e sua igreja no campus? Se você é um
profissional, como refletem seus negócios e relações os elevados princípios do reino de
Cristo? Podem os outros contar conosco?
Ellen White nos desafia: “A maior necessidade do mundo é a de homens —
homens que não se comprem nem se vendam; homens que no íntimo da alma sejam
verdaderios e honestos; homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato;
homens, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que
permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus” (Educação, p. 57).
Podemos ser esse tipo de homens e mulheres?
Seu na salvação da nossa juventude,
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severa do orgulho e soberba exibidos
através destes artigos. Esta passagem
não é uma alegoria, mas uma descrição
concreta. De igual modo II Reis 9:30
não é uma alegoria mas uma descrição
concreta de Jezabel pintar seus olhos e
se adornar para parecer mais sedutora
ao novo rei. O mesmo se aplica a
Apocalipse 2:20, que se refere a Jezabel
como símbolo daqueles que seduzem o
povo de Deus a praticar imoralidade e
apostasia. Uma alegoria é uma história
na qual os caracteres são fictícios e
servem para representar verdades.
Jezabel não é fictícia.
Quanto a rejeitar metáforas que
refutam meus princípios, a alegação não
é verdadeira. Em meu livro examino as
passagens em questão a fim de
determinar se esses textos são uma
descrição da compreensão cultural da
época do que é beleza, ou são preceitos
de como Deus quer que Seu povo se
embeleze pelo uso de ornamentos.
Infelizmente Clelia deixa de fazer esta
distinção importante e conseqüentemente
conclui que eu rejeito metáforas bíblicas
que não apóiam minha tese. A Bíblia
confere grande importância à nossa
aparência exterior porque serve de
moldura para revelar Cristo, a quem
servimos.

● ● ● ● ● ●

Stephen Covey e a
Nova Era
Fiquei surpreso ao ler no artigo de
David Marshall sobre a Nova Era
(Diálogo 7:3) que Stephen Covey, autor
de The Seven Habits of Highly Effective
People é um “guru da Nova Era”. Tendo
lido aquele livro bem como seu Principle-Centered Leadership, eu e outros
temos achado sua ênfase sobre caráter e
princípios morais sadia e edificante.
Além disso, a referência vexatória sobre
obras como esta — de “que seu conteúdo
é vazio” — parece-me imerecida e
destoa do estilo de Marshall. Há
evidências confiáveis de que Covey
esteja envolvido com a Nova Era ou seja
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por ela influenciado? Seria importante
saber para evitar um mal-entendido.
ADRIAN BOCANEANU
Bucareste, ROMÊNIA

O artigo de David Marshall, “A Nova
Era não é tão nova” (Diálogo 7:3), peca
pela sua identificação de Stephen Covey
como “um guru da Nova Era”. Telefonei
para o Centro de Liderança Covey e fui
informada de que ele não pertence à
Nova Era nem é guru. Ele é um mórmon
com um doutorado pela Universidade
Brigham Young. Uma leitura cuidadosa
de seus livros mostra que ele promove
êxito no viver através das virtudes
antiquadas de honestidade, integridade,
altruísmo e serviço. Suas referências a
Buda, Confúcio e outras fontes orientais
somente demonstram que “até onde seu
ensino é verdadeiro, os grandes
pensadores do mundo refletem os raios
do Sol da Justiça” (E. G. White,
Educação, p. 14).
BEATRICE S. NEAL
Lincoln, Nebraska, E.U.A.

David Marshall responde:
Depois de analisar as idéias de
Covey como se apresentam em seus
livros, achei que não diferem dos
princípios da Nova Era. Se nossa idéia
de um “guru da Nova Era” é de um
santo hindu, então Covey não se
qualifica. A Nova Era tem muitas frentes
e facetas; mas, em sua raiz, é uma
coleção de idéias. Covey, e outros como
ele, abraçam muitas destas idéias.
Somente quando ficamos sensibilizados
ao que a Nova Era representa é que
aprendemos a identificar seus preceitos
perigosos. O alvo de uma “pessoa
altamente eficiente” deve ser
contrastado com o papel de servo
exemplificado no Novo Testamento.

Uma bela surpresa
Que bela surpresa foi receber cópias
de Diálogo como um presente durante
minha visita à sede da Associação Geral!
Li-as todas e partilhei-as com amigos em
casa, os quais também desfrutaram-nas.
Através de seus artigos, entrevistas e
reportagens sinto-me ligada a muitos
adventistas em outras partes do mundo.

Saibam que seu bom trabalho inspira
coragem a seus leitores.
DANIA MILIAN DE CARDENAS
La Habana, CUBA

Minha revista favorita
Há três semanas o pastor de minha
igreja me deu três números recentes de
Diálogo. Li-os de capa a capa. Sou-lhe
muito grata por este presente
maravilhoso e a vocês por produzirem
esta grande revista. Diálogo é agora
minha revista favorita. Trabalho como
especialista em saúde pública na escola
de medicina de uma universidade
secular. Sua revista me tem encorajado a
permanecer fiel a meus princípios
adventistas e a partilhar Cristo com
outros. Congratulações e bênçãos.
CLAUDIA ESCAMILLA PEREZ
Universidade Autônoma de
Tlaxcala,
MÉXICO

Acompanhada por
colegas adventistas
Vocês não fazem idéia de quão
animadora é Diálogo para estudantes e
profissionais adventistas como eu. Se
tivesse sabido de sua revista há mais
tempo, ter-me-ia ajudado a lidar com
várias questões e decisões difíceis. Mas
Deus, em Sua infinita misericórdia, deume força para sair vitoriosa destas
provas. Ao ler cada número, sinto-me
acompanhada e apoiada por colegas
adventistas de muitos países que também
lutam para manter viva a fé num mundo
bastante hostil aos cristãos. Além disto,
seus artigos me permitem discutir com
Continua na pág. 34
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Apreciamos suas cartas com reações e
perguntas, mas pedimos que limitem
seus comentários a 200 palavras.
Enviem-nas para Dialogue Letters:
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CompuServe): 74617,464. Se
selecionada para publicação, sua carta
poderá ser resumida por questão de
clareza e espaço.
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e há um deus, ele é o diabo!” Assim
falou o historiador de arte e poeta
francês do séc. XIX, Charles
Baudelaire.1 Ele acreditava que Deus
criou a Natureza e os seres humanos
para serem tanto bons como maus,
resultando no que parece ser uma
mistura desesperada de ambos.
Há quem concorde com Baudelaire.
Mas qual devia ser a postura do cristão?
Como explicar um Deus que é tocado
pela queda de um pardal (Mateus 10:29)
e a existência de doença, sofrimento e
morte? Que dizer de realidades
enigmáticas como a predação? Foi a
intenção original de Deus que alcatéias
de hienas caçassem impalas novas e as
comessem vivas? Como compreender a
ação da jibóia esmeraldina, que
surpreende um periquito do Amazonas e
o constringe, “causando sua morte
rápida por choque, [e] fica pendurada de
um galho ao empenhar-se no longo
processo de engolir” sua vítima.2
Este artigo considera sete temas
bíblicos que ajudam a responder às
questões acima.

1. Para compreender a
Natureza corretamente
precisamos de iluminação
divina.
O filósofo David Hume disse certa
vez que não se pode provar a existência
de um Deus de amor a partir dos
“fenômenos atualmente mistos e
confusos, e apenas destes”.3 Contudo,
Hebreus 11:3 nos diz: “Pela fé
entendemos que foi o Universo formado
pela palavra de Deus.” Paulo afirma:
“Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o Seu eterno poder como também
a Sua própria divindade, claramente se
reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas
que foram criadas” (Romanos 1:20).
Este é um princípio hermenêutico
importante aplicável à interpretação da
Natureza. A rosa fala de um Deus que
ama a beleza, mas o que sugerem os
espinhos? Fala a Natureza com língua
bifurcada? As maravilhas e os mistérios
do céu e da Terra só podem ser
compreendidos “na medida em que Deus
por Seu Espírito Santo santificar a
observação”.4

2. A criação original foi
um hábitat não predatório
cheio de criaturas que
serviam umas às outras.

todos os animais da terra e a todas as
aves dos céus e a todos os répteis da
terra, em que há fôlego de vida, toda
erva verde lhes será para mantimento. E
assim se fez.” Segundo Ellen White,
estas palavras indicam que “um animal
não devia destruir outro para sua
manutenção”.5 Isto significa que
originalmente, desde a mais simples
criatura até Adão e Eva, não havia
carnívoros no Éden. Deus criou um

Deus, o pardal
e a jibóia
esmeraldina
Fala a Natureza com língua bifurcada?
hábitat livre de predação — conceitobomba para a biologia convencional por
causa da necessidade no presente de
ação predatória para manter o equilíbrio
da Natureza. Pela fé cremos que Deus
tinha um método, não revelado na
Escritura, para manter o equilíbrio que
não requeria a morte de Suas criaturas
no Éden.
Esse hábitat livre de atividade
predatória e cheio de criaturas que
serviam umas às outras constitui a base
da visão de Isaías de uma nova terra
onde “o leão comerá palha como o boi”
(Isaías 11:7).

J o h n T.
Baldwin

3. O pecado e a maldição
subseqüente afetaram a
vida na Terra.
A Queda registrada em Gênesis 3
explica a questão da presença do mal,
sofrimento, ação predatória e sua relação
com o caráter de Deus. Deus advertiu
Adão e Eva da conexão causal entre o
pecado e a morte (Gênesis 2:17), fato

Diálogo 8:3—1996
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Gênesis 1:30 especifica a dieta
designada para os animais no Éden: “E a

que foi imediatamente negado por
Satanás (Gênesis 3:4 e 5).
A relação entre o primeiro pecado
humano e a morte na Terra é profunda.
“Por um só homem entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado a morte”
(Romanos 5:12). Esta conexão causal
não se aplica apenas à mortalidade
humana, mas também à morte de toda
criatura viva, como Paulo afirma: “Pois
a criação está sujeita à vaidade, não
voluntariamente, mas por causa daquele
que a sujeitou” (Romanos 8:20). Assim,
um efeito primário do pecado humano
foi a mudança imediata da ordem
original, de um hábitat livre de morte
para um regido pelo ciclo de vida-morte,
como ilustrado quase a seguir pelo ato
de Caim matar Abel (ver Gênesis 4:8).
Os efeitos do pecado também
produziram uma mudança na
temperatura atmosférica (“A atmosfera,
que fora tão amena e constante em sua
temperatura, estava agora sujeita a
assinaladas mudanças...[com] extremos
de calor e frio”6); “no murchar da flor e
no cair da folha”,7 levando nossos
primeiros pais a chorar “mais

profundamente do que os homens hoje o
fazem pelos seus mortos”8 e alterou a
natureza dos animais (“O espírito de
rebelião, a que ele [Adão] próprio havia
dado entrada, estendeu-se por toda a
criação animal.”).9
Com esse discernimento psíquicobiológico, volvamos agora às três
maldições que o pecado trouxe sobre o
mundo. Primeiro, Deus amaldiçoou a
serpente: “Visto que isto fizeste, maldita
és entre todos os animais... rastejarás
sobre o teu ventre” (Gênesis 3:14).
Segundo, Deus amaldiçoou o mundo
vegetal por causa da desobediência de
Adão: “Maldita é a terra por tua causa...
ela produzirá também cardos e abrolhos”
(Gênesis 3:17 e 18). Terceiro, Deus
amaldiçoou mais tarde toda a terra ou
reino mineral por um dilúvio universal,
que alterou a crosta da Terra (Gênesis 69).
Quer as maldições sejam causativas
ou descritivas, elas sugerem alguns
importantes efeitos do pecado sobre a
Natureza. Podemos observar uma
tendência na qual os três reinos são
tocados pelo efeito do pecado? Em

©

“Gostaria que as rosas não
tivessem espinhos.”

“Eu estou contente que os
espinhos têm rosas.”

● ● ● ● ● ●

Reimpresso com permissão de Count Your Blessings
(Focus on the Family Publishing).
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outras palavras, poderia a maldição
sobre a serpente representar uma
mudança geral no reino animal, os
espinhos representar em algumas
mudanças universais que surgem no
reino vegetal e o Dilúvio representar um
distúrbio universal no reino mineral?
Poderiam as palavras “entre todos
os animais domésticos e entre todos os
animais selváticos” na primeira
maldição sugerir que o reino animal foi
imediatamente envolvido numa
maldição? Em outras palavras, assim
como Deus falou para criar o mundo, Ele
fala agora criativamente de novo mas
com uma intenção diferente. Neste caso,
será que a maldição sobre a serpente
significaria que um Deus de amor está
milagrosamente ativando um plano B já
programado? Está Ele reestruturando
porções do código genético dentro de
Seu bom reino animal, permitindo que o
hábitat natural seja temporariamente
equilibrado pelo ciclo de vida-morte,
ação predatória e decomposição?10 Do
lado positivo, isto implica que Deus é
responsável pela programação criativa
dos maravilhosos sistemas
reconstituintes na Natureza, tais como o
sistema imunológico, coagulação do
sangue, o mecanismo de vômito, etc. e
talvez conseguindo o equilíbrio na
Natureza em parte por intrincados
mecanismos de escape, tais como
coloração protetora, mimetismo,11 e
assim por diante, num mundo
temporariamente dominado pelo ciclo de
vida-morte?
O equilíbrio na Natureza é uma
consecução notável de relações entre
animais e plantas que requer ao menos
dois relacionamentos profundos
biológicos e psíquicos. Primeiro, a
mente específica de um animal e as
partes de seu corpo precisam
emparelhar-se. Garras num coelho seria
incompatível. Num leão um mecanismo
de fuga seria ridículo — imagine o rei
dos animais fugindo de medo com a
aproximação de um coelho. Segundo,
tanto o predador como a presa precisam
ser hábeis seja para captura ou escape,
de outro modo não resultaria em
equilíbrio natural. Estas exigências de
ação predatória são tão complexas que
para um ambiente livre de ação
predatória evoluir lenta e acidentalmente
parece ser biologicamente impossível.
Alguma forma de permissão milagrosa e
ou intervenção parecem necessárias.
Assim, por exemplo, Deus poderia ter
equipado as criaturas após a Queda com
habilidade espantosa de adaptação, como
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4. Satanás tem
responsabilidade pela
deformação da Natureza.
Para começar, lembremo-nos de que
o poder de Satanás é limitado. De Deus
o salmista diz: “Em Ti está o manancial
da vida” (Salmo 36:9). Isto implica em
que ninguém mais, nem mesmo Satanás,
tem o poder de dar vida. Embora
limitados, os recursos de Satanás são
extraordinários: “A eficácia de Satanás,
com todo poder, e sinais e prodígios da
mentira, e com todo o engano de
injustiça”(II Tessalonicenses 2:9 e 10).
Apocalipse sugere que esse poder se
estende até ao nível do milagroso (ver
Apocalipse 13:14). Assim Satanás tem
poder de fazer milagres, mas isto não
inclui a capacidade de dar vida ou criar
novas entidades biológicas viventes.
Contudo, Satanás “estudou os
segredos dos laboratórios da
Natureza”.14 Este conhecimento,
combinado com sua habilidade de fazer
milagres, faz de Satanás um químico,
biólogo e botânico sobrenatural.
Equipado com tal poder, Satanás
“introduziu confusão e deformação na
criação de Deus”.15 Por exemplo,
“nenhuma planta daninha foi posta no
grande jardim do Senhor, mas depois de
Adão e Eva terem pecado, plantas
venenosas surgiram... Toda erva nociva
foi por ele [Satanás] semeada, e por seus
métodos engenhosos de amalgamação
[hibridização, manipulação genética?]
ele corrompeu a terra com joio”.16
Talvez se Satanás tivesse liberdade,
espinhos e plantas venenosas cobririam a
Terra, mas Deus em Sua misericórdia
concede ao inimigo uma liberdade
limitada, o suficiente para que ele
demonstre sua verdadeira natureza.
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Em vista do fato importante que
nenhuma planta nociva foi feita por
Deus, a gente se pergunta sobre a origem
do veneno e órgão venenoso em alguns
insetos e répteis. Poderiam esses
aspectos das formas biológicas
“nocivas” também expressar a obra cruel
do inimigo? Talvez Deus exerça um
papel positivo, ajustando o mundo caído
ao problema do pecado, ao passo que
Satanás exerce um papel destrutivo
como o inimigo, pesteando e
deformando o equilíbrio da Natureza
além dos limites estabelecidos.
Será que o uso maldoso que Satanás
faz de seu poder de manipulação
genética e hibridização teria algo a ver
na formação de “espécies confusas”, que
Deus não criou e que Deus não julgou
dever preservar durante o Dilúvio?17
Talvez alguns dos fósseis extintos,
aparentemente estranhos e horríveis, que
aparecem na coluna geológica,
constituam uma categoria de
transformações biológicas nas quais um
bom Deus não teve parte. Com efeito, a
compaixão de Deus é demonstrada pela
destruição permanente desses animais:
“Há uma classe de animais enormes que
pereceu com o Dilúvio. Deus sabia que a
força do homem ia diminuir, e esses
animais gigantes não poderiam ser
controlados pelo homem fraco.”18

5. O princípio de causa e
efeito gera sua dinâmica
própria com respeito ao
pecado e sofrimento.
O poderoso princípio de causa e
efeito é como uma espada de dois
gumes, que atua tanto para o bem como
para o mal, dependendo de escolhas
individuais. Por exemplo, é-nos dito que
“a transgressão contínua do homem
durante mais de seis mil anos tem
acarretado doença, dor e morte como seu
fruto”,19 com o resultado de que “o
gênero humano estivera a decrescer em
tamanho e força física, baixando mais e
mais na escala de valor moral”.20
Esses resultados são conseqüências
naturais e automáticas. “O mundo hoje é
cheio de dor e sofrimento e agonia. Mas
seria isto a vontade de Deus que tal
condição existisse? — Não....Todo
abuso de qualquer parte de nosso
organismo é uma violação da lei que
Deus quis que nos governasse..., e

violando estas leis seres humanos se
corrompem; enfermidade e doença de
toda espécie, constituições arruinadas,
envelhecimento prematuro, mortes fora
de tempo, estes são os resultados de uma
violação das leis naturais.”21
Ao passo que a lei causal possa
resultar em sofrimento humano devido a
escolhas pecaminosas, a mesma lei
resulta em bênção e felicidade, quando
escolhas corretas são feitas.

6. A misericórdia de Deus
é ainda discernível na
Natureza.
A bondade de Deus se revela não só
nos aspectos transparentes e belos da
vida, mas também nos momentos de
desastre, dor e perda.
Sem nada poder fazer, observei
como minha mãe morreu de
mesotelioma, um câncer doloroso que
envolve a membrana que cobre o
pulmão. Durante seus últimos meses ela
estava sob medicação contra dor, e
finalmente lhe ministraram um
gotejamento contínuo de morfina que
não podia prevenir ataques penosos e
perda da habilidade de comunicar-se.
Finalmente, ela entrou num coma
pacífico do qual não acordou. Três dias
mais tarde ela morreu. Vi misericórdia
divina na forma de um coma. As
conseqüências penosas do pecado,
embora nem sempre o resultado do
comportamento do indivíduo, podem ser
suavizadas pela graça.
O efeito fisiológico e
psicossomático de choque físico é uma
grande bênção para vítimas de acidentes
que envolvem graves lesões. David
Livingstone relembra uma experiência
pessoal: “Vi o leão no ato de saltar sobre
mim.... Agarrou meu ombro ao saltar, e
ambos rolamos por terra. Rugindo
horrivelmente perto de minha orelha,
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demonstrado por estudos biológicos
recentes indicados por James L.
Hayward.12
Quanto ao reino vegetal, Ellen
White afirma: “Ele [Deus] nunca fez um
espinho, um cardo ou uma cizânia. Estes
são obra de Satanás, o resultado de
degeneração, introduzida por ele entre as
cousas preciosas.”13 O que este belo
conceito significa é que a maldição
pronunciada por Deus sobre a Terra não
reprogramou o reino vegetal
milagrosamente para produzir espinhos.
Assim, o surto de espinhos é obra de
Satanás, permitida por Deus a fim de
melhor compreendermos o verdadeiro
caráter de Satanás.

sacudiu-me como um cão faz com o rato.
O choque produziu um estupor....
Causou uma espécie de sono, no qual
não havia sentimento de dor nem de
terror.... Este estado particular é
provavelmente produzido em todos os
animais mortos por carnívoros; e se
assim for, é uma medida misericordiosa
de um Criador benevolente para
diminuir a dor da morte.”22
Assim, mesmo nos fenômenos
dolorosos da Natureza, podemos
perceber a graça de Deus.

7. O sábado provê uma
oportunidade para
discernir o poder criador
de Deus na Natureza.
“Deus deu aos homens o memorial
de Seu poder criador [o sábado do
sétimo dia], para que O discernissem nas
obras de Suas mãos.”23 O sábado é um
dia especial em que podemos entrar na
Natureza e observar de perto as árvores,
riachos, lagos ou mares e aí descobrir
evidências da arte do Criador. Assim
podemos experimentar o milagre da
iluminação divina ao permitirmos que
Deus interprete a linguagem
contraditória da Natureza de modo a
diferenciarmos a mão de Deus da mão
do inimigo na Natureza, e então
levantarmos para aplaudir o poder

criador de Deus e Seu constante cuidado
de todas Suas criaturas.
O sábado também aponta para a
futura restauração do Universo todo à
sua condição original, como parte do
plano de Deus (ver Hebreus 4): “Vi novo
céu e nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra passaram....e a morte já
não existirá, já não haverá luto, nem
pranto, nem dor, porque as primeiras
coisas passaram” (Apocalipse 21:1 e 4).

Conclusão
Os sete princípios bíblicos
abordados aqui quanto ao efeito do
pecado na Natureza mostram como o
cristão pode discernir o caráter amoroso
de Deus na Natureza e também as
marcas da atividade de Satanás. Em
suma, “o Senhor é bom para todos”
(Salmo 145:9) — não só para os seres
racionais, mas também para os pardais e
a jibóia esmeraldina. E assim, Charles
Baudelaire, há um Deus, e Ele é muito
bom, originalmente fazendo somente
aquilo que é como Ele.
John T. Baldwin, (Ph.D., Universidade de
Chicago) leciona teologia no Seminário
Teológico Adventista do Sétimo Dia, Andrews
University. Seu endereço: Andrews University;
Berrien Springs, Michigan 49104; E.U.A.
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Fato e ficção
Alguns supõem que “ficção” e “nãoficção” são espécies de literatura opostas
e sem relação. Imaginam que autores de
obras reais desenvolvem seus temas em
papel de ofício e depois transcrevem as
notas. Inversamente, escritores de ficção
inventam contos fantásticos de romance
juvenil, ficção científica ou algo sem
nexo com a realidade ou a experiência.
Consideremos alguns fatos. Existem
muitas semelhanças composicionais
entre ficção e não ficção. Nenhuma
história é uma apresentação exclusiva de
fatos históricos, pois uma história
precisa ser construída para ser contada.
O autor seleciona um começo, um centro
e um fim da corrente infinda de
acontecimentos reais. Mesmo para
autores que trabalham numa narrativa de
fatos, os requisitos da história vão
freqüentemente além dos fatos
disponíveis. O autor carece de citações
exatas para diálogo e precisa com
freqüência adivinhar a motivação, para
não dizer lacunas, nos próprios fatos.
Tal carência tem levado autores a incluir
diálogos criativos e justaposição de
eventos.
De outro lado, histórias fictícias
nunca são inteiramente produto da
imaginação; incluem a experiência
pessoal do autor, capacidade de
observação e pesquisa. C. S. Lewis diz:
“Rearranjamos os elementos que [Deus]
proveu. Não há sequer um vestígio de
real criatividade em nós. Procure
imaginar uma nova cor primária, um
terceiro sexo, uma quarta dimensão,
ligados. Nada acontece.”1
Narrativas de fato seguem de perto
os fatos disponíveis e não deviam iludir
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o leitor quando não são reais; narrativas
fictícias consideram os fatos como
matéria-prima a ser usada, posta de lado
ou transformada, de acordo com as
necessidades da história e o propósito do
autor.

O aspecto hipotético da
ficção
A maior parte da ficção pode ser
considerada hipotética; isto é, o autor

Adventistas e
ficção: outra
consideração
experimenta com que seria se? Os
trimensários da escola sabatina para
crianças estão cheios de que seria se.
Que teriam Adão e Eva feito durante
seus primeiros dias no jardim? Como
teria sido um dia típico na vida de
Dorcas? Isto também se aplica ao nível
de adultos. Como teria sido uma família
de crentes durante o movimento
milerita? Você poderia estudar os
registros históricos e descobrir como
seria uma tal família, e você poderia
converter seu estudo numa narrativa
como Till Morning Breaks. 2 Os
personagens nesta história — Justin
Fletcher, Bethene Fletcher e Rufus
Bailey — não são especificamente
históricos, mas muito do mérito do livro
jaz no fato de que são historicamente
plausíveis. O sabor do séc. XIX de um
nome como “Bethene” seria arruinado se
fosse substituído por um nome
contemporâneo como “Brooke”.
Esta ligação com plausibilidade é
uma das grandes atrações da ficção de
boa qualidade e foi estabelecida como
um critério importante de avaliação

Scott E.
Moncrieff
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istoricamente a maior parte dos
adventistas tem sido contrária à
ficção literária. Contudo,
membros da igreja escrevem novelas e
casas publicadoras adventistas as
publicam. Professores adventistas, como
eu, ensinam novelas e escrevem artigos
profissionais a respeito. Estudantes
adventistas de 2º grau na América do
Norte como regra estudam uma novela
ou duas, e ficção é ensinada nas
faculdades e universidades norteamericanas. Mesmo assim, numerosos
adventistas consideram ficção prejudicial, banal e um desperdício de tempo.
Esta situação resulta, creio eu, por
causa de ingenuidade geral sobre a
natureza e valor de boa ficção, e por
causa dos comentários de Ellen White
sobre ficção.

Aprendendo a ser um
bom leitor
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Leia boas novelas, ensaios,
poesia, historietas e drama
como parte de uma educação
literária completa.
Leia de novo. Desenvolva o
prazer de conhecer bem um
livro. A grande literatura
melhora com a leitura.
Reaja. Ao ler, escreva suas
idéias num caderno. Discutaas com um amigo, pais ou
bibliotecário. Idéias tornam-se
sua propriedade quando você
trabalha com elas.
Não aceite nada apenas
porque um escritor o afirma.
Seja receptivo para novas
idéias, mas não as engula.
Eduque-se para se tornar um
melhor leitor cristão. Eu
recomendaria An Experiment
in Criticism de C. S. Lewis e/
ou Windows to the World de
Leland Ryken.
Comece com os clássicos. A
leitura dos clássicos dar-lhe-á
normas elevadas para depois
aplicá-las a obras
contemporâneas.
—Scott E. Moncrieff

desde a obra Poética de Aristóteles. Os
autores estabelecem os parâmetros de
uma novela, e dentro desses parâmetros
precisam fazer um conto plausível —
mesmo se a história é uma fantasia.
Longe de ser um saco de mentiras,
ficção boa é tipicamente um pano bem
tecido de coerência interna, de causa e
efeito, motivação e ação bem
relacionadas, de um modo raramente
observado na vida cotidiana, em que os
acontecimentos tantas vezes parecem
coincidências. A realidade é mais
estranha que a ficção porque a ficção
precisa obedecer a uma certa lógica, ao
passo que a realidade simplesmente é.

O legado de Ellen White
Por que a Igreja Adventista do
Sétimo Dia tem sido relutante em aceitar
novelas? Em parte por causa das
observações críticas de Ellen White
sobre ficção. E em parte por causa de
seus intérpretes, tais como Leon William
Cobb. Em seu livro, Give Attendance to
Reading (1966), Cobb afirma que
“através de um período de cinqüenta e
sete anos, encerrados apenas dois anos
antes de sua morte, [sra. White] foi
inspirada a condenar toda classe e
qualidade de novela”. Para reiterar, “o
leitor não acharia lugar para dúvida
honesta que `ficção de alta classe’ é
condenada tão especificamente como a
de baixa”.3 A sra. White claramente fez
muitas afirmações fortes sobre “novelas”
e “ficção”, e o tom desses comentários,
embora diferindo em intensidade, é
uniformemente negativo. Contudo,
mesmo aqueles que reconhecem sua
autoridade têm proposto diversos
argumentos para o uso inteligente de
ficção.
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2.

Os comentários negativos de
Ellen White foram baseados
amplamente e com justiça sobre
a ficção popular inferior de seu
tempo, deixando assim a porta
aberta para o consumo
inteligente de “ficção boa”. O
artigo de John Wood, “The
Trashy Novel Revisited:
Popular Fiction in Age of Ellen
White”, examina o panorama
literário norte-americano na
segunda metade do séc. XIX, e
não deixa dúvida de que a
maior parte da ficção popular
merecia má reputação.4 Muitos
dos comentários da sra. White
visavam especificamente a esta
categoria de ficção. Josephine

3.

Cunnington Edwards, uma das
contistas “clássicas” no mundo
da língua inglesa, afirmou que
“Ellen White tinha em vista a
novela corrupta” quando ela
condenou ficção.5 Contudo,
Ellen White também faz alguns
comentários específicos
condenando ficção de “alta
classe”.
Ellen White advogava
desenvolvimento intelectual
amplo e a obtenção de
conhecimento literário.
Certamente a leitura de ficção
seria um ramo deste
desenvolvimento. Paul Gibbs,
professor de inglês na Andrews
University entre 1950 e 1960,
defende esse argumento e
chama a atenção para o fato de
que Moisés, Daniel e Paulo
parecem ter sido bem educados
na cultura secular de sua
época.6 A desvantagem desse
argumento de “cultura ampla” é
que ele apenas sugere, ao passo
que os argumentos contra ficção
são baseados em afirmações
diretas.
Ellen White mesma lia e
recomendava ficção, logo
também nós. O argumento tem
dois efeitos principais.
Primeiro, Ellen White apreciava
e recomendava O Peregrino, de
John Bunyan. Embora O
Peregrino seja obra de ficção,
seria considerado uma alegoria,
não uma novela, segundo o uso
literário geral. Não obstante,
sua longa narrativa fictícia,
completada com caracteres
vívidos, fez dele uma influência
central, no desenvolvimento da
novela em inglês. Ellen White
não parece ter sido afeita a
raciocinar sobre gêneros
literários. Presumivelmente ela
não via contradição em
condenar ficção e recomendar O
Peregrino. O segundo ponto é a
natureza combinatória das
histórias que Ellen White
coletou para Sabbath Readings
for the Home, como descreve
John Waller em seu estudo.7
Como Waller mostra, Ellen
White recortou muitas histórias
de periódicos de sua época,
reuniu-os em cadernos, e
posteriormente compilou
seleções destes cadernos em
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4.

Sabbath Readings. Depois de
analisar as praxes editoriais das
revistas das quais as histórias
foram selecionadas, Waller
concluiu que muitas das
histórias eram fictícias. Outros
estudiosos adventistas
chegaram à mesma conclusão.8
Logo, ou Ellen White
contradisse suas próprias
opiniões, ou ela não
compreendeu que estava
recortando ficção, ou por ficção
ela queria dizer algo diferente
de “irreal”. Waller conclui:
“Aparentemente, então, sua
condenação não visava a ser
aplicada sem discriminação a
todas as histórias que não
correspondem aos fatos.”9 Desta
exceção, parece que se pode
concluir que os professores de
literatura podem selecionar
ficção “boa” para suas classes,
e editoras adventistas podem
publicar ficção “boa”.
Embora Ellen White condenasse
ficção, ela não a rejeitou por
ser ficção, mas por outras
razões. Portanto, se tais
“outras razões” não existem,
ficção pode ser permissível. A
preocupação de Ellen White
com ficção pode ser resumida
do seguinte modo: “(1) Tende a
viciar. (2) Pode ser sentimental,
sensacional, erótica, profana ou
barata. (3) É escapista, fazendo
com que o leitor regrida a um
mundo de fantasia e seja menos
capaz de enfrentar os problemas
da vida de cada dia. (4)
Desqualifica a mente para
estudo sério e a vida
devocional. (5) Consome tempo
e é sem proveito.”10
Ironicamente, as condenações
específicas de ficção por Ellen
White indicam, inversamente,
as condições sob as quais ela
poderia tê-la apreciado. Embora
seja claro que ela faz muitas
afirmações contra a novela e a
ficção, uma condenação em
massa do gênero contradiria sua
própria prática e não estaria de
acordo com as razões pelas
quais ela condena ficção.

A Bíblia e a ficção
A Bíblia contém material fictício, e
deste modo dá o imprimatur à ficção. A
parábola do Rico e Lázaro (Lucas 16:1931) e a parábola das árvores (Juízes
9:19-31) são exemplos de ficção bíblica.
É difícil discutir este ponto, mas Cobb,
por exemplo, cria definições peculiares
de parábola e alegoria como “nãoliterárias” mas não-fictícias, deste modo
salvando a Bíblia e O Peregrino por seu
argumento. Estas definições não são
convincentes, mesmo para Arthur White,
que se refere a O Peregrino como
“ficção”.11

Literatura: critérios
gerais para escolas
adventistas
A literatura recomendada em
escolas adventistas devia:
1.

2.

Senso comum
Ninguém que eu saiba tem
apresentado um argumento convincente
contra ficção per se. Logo, ficção deve
ser julgada caso por caso, como obras de
outros gêneros. Por muito tempo,
notáveis educadores adventistas,
incluindo Harry Tippett, Alma
McKibbin e Don Snider, têm
argumentado que o gênero em si é
moralmente neutro, e que obras
individuais devem ser julgadas
individualmente.12

Tempos mudados
Gostaria de sugerir mais um
argumento. Nos dias de Ellen White,
ficção era primariamente uma forma de
entretenimento popular. Embora ainda o
seja parcialmente, rádio, televisão e
cinema têm alterado dramaticamente o
entretenimento caseiro. Muitos dos
dizeres de Ellen White sobre ficção
seriam mais apropriadamente aplicáveis
à televisão, filmes e música popular.
Na medida em que muitas das
preocupações de Ellen White enfocavam
a “juventude” no ato de consumir
entretenimento popular em ambientes
sem supervisão, concordo com ela. Não
quero que meus filhos vejam “Power
Rangers” ou visitem arcadas de vídeo.
Contudo, o estudo de literatura tem-se
tornado um ramo acadêmico desde a
época da sra. White, produzindo leitores
educados profissionalmente e dotados de
análise crítica. Com efeito, somos
entretidos, mas não estamos ocupados
em ensinar leitura barata, superficial ou
aleatória que usualmente preocupava a
sra. White — ao contrário, estamos
provendo um antídoto a isto.

3.
4.
5.

6.

Ser arte séria. Levará a uma
compreensão significativa da
natureza humana em
sociedade e será compatível
com valores de adventistas.
Evitar sensacionalismo (a
exploração do sexo ou da
violência) e sentimentalismo
piegas (a exploração de
sentimentos levianos com o
detrimento de uma visão sadia
e equilibrada da vida).
Não ser caracterizada por
profanidade ou linguagem
grosseira e ofensiva.
Evitar elementos que dão a
impressão de fazer o mal
desejável ou o bem trivial.
Evitar histórias simplificadas,
excitantes ou dominadas pelo
enredo que encorajam leitura
apressada e superficial.
Ser adaptada ao nível de
maturidade do grupo ou do
indivíduo.

—Selecionado do Guide to the
Teaching of Literature in Seventh-day
Adventist Schools, Associação Geral,
Departamento de Educação.
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Dois outros argumentos defendendo
ficção têm sido usados freqüentemente
por adventistas e outros cristãos.

Três mudanças em nossas
atitudes
Neste contexto educacional, gostaria
de sugerir três mudanças em nossa
atitude para com ficção.
1.

2.

Mude o enfoque de escolher os
livros corretos para fazer a
qualidade correta de leitura.
Alguns livros são melhores que
outros, e sem dúvida é melhor
gastar o tempo lendo os melhores
livros. Mas teríamos enfatizado
erroneamente seleção como o
aspecto crucial na leitura? O
erudito literário cristão, Leland
Ryken, diz: “O índice menos
confiável para julgar a
moralidade de uma obra é seu
assunto, embora este seja
freqüentemente o critério
principal aplicado por cristãos
quando fazem objeção a obras
literárias.” “Mais importante é a
perspectiva moral que os
escritores encorpam em suas
obras” “e a reação do leitor
individual”.13 Como parte da
educação sólida, precisamos
desenvolver bons hábitos de
leitura: procurando compreender
um livro no espírito em que foi
escrito; desenvolver uma atenção
minuciosa e crítica, assumir a
atitude de um leitor ativo e não
passivo; reler.
Não use instrução moral como a
justificação única ou primária
para estudar literatura. O
propósito tradicional da literatura
é duplo: deleitar e instruir.
Tendemos a pender para um lado.
É-nos tão difícil justificar
literatura como entretenimento. A
introdução dos editores às minhas
revisões de novelas adventistas
observa que: “Das parábolas de
Jesus ao O Peregrino de John
Bunyan, os cristãos têm usado
personalidades fictícias e
histórias para comunicar
verdades morais e espirituais.”14
De fato, mas nada é dito sobre
deleite ou prazer. Nunca
devíamos esquecer o potencial da

3.

literatura para instruir, mas
devíamos igualmente reconhecer
deleite e prazer como qualidades
dignas.
Novelas vêm como bagagem
mista e desafiam leitores
maduros a tratá-las como tais. A
parábola do trigo e do joio sugere
a natureza mista da vida terrestre.
Assim não vamos nos concentrar
em separar os livros em
categorias de perfeição e
perdição, antes tentemos
identificar o que há de excelente
dentro de um livro particular.
Filipenses 4:8 tem sido
ocasionalmente mal usado como
uma proscrição bíblica da ficção,
com “tudo o que é verdadeiro”
exigindo que as histórias sejam
compostas com fatos autênticos.
Eu sugeriria outra aplicação.
Como Lewis observa, um dos
principais prazeres da literatura é
que ela nos leva fora de nós
mesmos, nos permite ver o
mundo do ponto de vista de outra
pessoa.15 Como leitor maduro,
posso procurar o que é
verdadeiro, respeitável, justo,
puro, amável e excelente nas
novelas de Lewis, ou num filme
potencialmente argüível como
Jesus of Montreal. Posso
reconhecer pontos de desacordo e
ao mesmo tempo apreciar o livro
ou filme. Se como igreja
tivéssemos dado mais peso em
identificar excelências em vez de
defeitos, suspeito que como
adolescente teria ingerido algo
além da dieta constante de filmes
de Disney em reuniões sociais da
igreja.

Como adventistas temos por muito
tempo visto ficção e novelas com suspeita.
Devíamos continuar a encarar todas as
formas de cultura popular e séria com
atenção crítica, mas a novela não mais do
que outras formas de literatura. Leiamos
com inteligência e discriminação, de todos
os modos, e estejamos igualmente prontos
para risada, tristeza ou reflexão sóbria,
como a situação requeira.
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Quando estabeleceria Jesus Seu reino
de glória? Quando terminaria este
mundo? Quando terminaria o pesadelo do
pecado e a nova ordem de paz eterna
seria introduzida? Estas foram as
questões que perturbavam os discípulos,
e que têm ocupado a mente de cristãos
através da história. Lucas registra para
nós as palavras de Jesus, alistando seis
sinais que indicariam especificamente a
proximidade do momento climático da
história. Três destes sinais têm que ver
com fenômenos astronômicos: o
escurecimento do Sol e da Lua e a queda
das estrelas (ver Mateus 24:29 e 30). Três
outros tratam de fenômenos psicológicos:
ansiedade, perplexidade e desmaio.
A escatologia adventista traçou para
nós o cumprimento dos três sinais na
história. Este artigo vai tratar da segunda
série de sinais que envolvem a vida
humana ao aproximar-se do fim do
tempo.
Jesus usa três frases que descrevem
sinais diferentes, mas relacionados, na
arena psicológica do fim. A Revised
Standard Version traduz estas frases
como “angústia das nações”, indicando
uma ansiedade coletiva; “o rugido do
mar e das ondas”, com referência a um
estado confuso de perplexidade; e
“homens desmaiando de medo e na
expectativa do que virá ao mundo”,
advertindo de um desfalecimento
humano. Estes sinais ligados com a vida
parecem predizer aspectos globais de
conduta e estilo de vida, que envolvem
saúde mental. Vamos agora examinar a
natureza deste sinais, usando modelos
psicológicos — ou melhor ainda, psicopatológicos — para ilustrar o dilema em
que a humanidade pós-moderna se
encontra, justamente agora que o fim se
aproxima.

Angústia: o caso de
Raskolnikov
O otimismo cedeu lugar à angústia
no meio do séc. XIX. Desde que o
filósofo dinamarquês, Sören Kierkegaard,
publicou, em 1844, The Concept of
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Anguish, filósofos e teólogos têm lutado
com a angústia como um fenômeno da
existência humana. Considere as obras
de Nietzsche (1844-1901), Heidegger
(1888-1976), Sartre (1905-1980), Camus
(1913-1960) e outros filósofos
existencialistas, e imediatamente somos
lembrados que somente a angústia que
surge do nada e que é marcada pela
inevitabilidade da morte, pode despertar

Psicologia da
sociedade pósmoderna: uma
perspectiva
escatológica
a consciência para a realidade autêntica
da existência humana. Como Heidegger
observou certa vez, angústia “nos coloca
na presença do mundo como mundo”, e
“revela o eu existente como o
problema”.
Para uma ilustração da angústia
como um aspecto marcante da
humanidade pós-moderna, considere
Raskolnikov, um personagem na obra
Crime and Punishment de Dostoyevsky
(1866).1 Aqui se achava um estudante
pobre e jovem procurando sair da
miséria, almejando objetivos mais
elevados na vida. Um dia encontra uma
velha, uma penhorista. Ela tem dinheiro,
muito dinheiro. Ele nada tem.
Raskolnikov começa a refletir. De que
vale o dinheiro nas mãos desta velha?
Qual é o valor dela comparado com o
meu? Se ele tão-somente tivesse aquele

Mario
Pereyra
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‘‘H

averá sinais no Sol, na Lua e nas
estrelas; sobre a Terra, angústia
entre as nações em perplexidade
por causa do bramido do mar e das
ondas; haverá homens que desmaiarão
de terror e pela expectativa das coisas
que sobrevirão ao mundo; pois os
poderes dos céus serão abalados. Então
se verá o Filho do homem vindo numa
nuvem, com poder e grande glória”
(Lucas 21:25-27).

dinheiro, quanto não poderia realizar:
poderia ajudar sua mãe, sua irmã,
completar seus estudos e no fim fazer
bem a todos.
Assim ele chega ao momento de sua
decisão. Ele mata a velha. Por alguma
estranha fatalidade, a lei não o pega.
Mas então começa o drama real da
punição íntima. Ele se acha numa
“sensação de tortura, isolamento infinito
e alienação”. Não pode dormir. Fica
acordado, freqüentemente sacudido por
um tremor nervoso. Seu coração palpita.
Ouve barulhos estranhos. Está
aterrorizado e delirante. A angústia o
torna impressionável e irritado. Vive
absorto em si, taciturno, trancado em seu
quarto.
Então um dia Raskalnikov encontra
Sonia, uma prostituta. Ela o convence de
confessar-se. Subitamente as palavras do
evangelho vem-lhe à mente: “Quem quer
que crê em Mim, ainda que morto,
viverá.” Raskalnikov experimenta
arrependimento. Está agora livre de
culpa e angústia. Recupera sua liberdade
interior.
Assim Dostoyevsky percebeu o
papel decisivo que a angústia
desempenharia no séc. XX. Karen
Horney também escreveu sobre as
“dificuldades que reinam em nossos dias
e em nossa cultura”, por causa dos
“conflitos psicológicos que temos”,
caracterizados por neurose e angústia.2
Angústia para o filósofo pode
sugerir nada infinito e solidão absoluta;
para o psicólogo, pode sugerir desordem
emocional, que se aproxima da neurose.
Mas para o estudante de profecia,
angústia é um sinal dos últimos dias,
atingindo o auge em meiados do séc.
XX. Mas isto não é tudo. O tema
profético de Lucas 21 vai além da
angústia para nos fornecer um quadro da

condição humana na segunda metade de
nosso século: perplexidade máxima e
confusão.

Perplexidade ambivalente:
o caso de Emil Sinclair
O termo grego traduzido por
“perplexidade” é aporia. Significa
literalmente “sem poros”, “sem saída”.
Comunica o sentido de “dificuldade”,
“incerteza”, “dúvida” ou “cepticismo”.
Segundo Jesus, a perplexidade
reinaria no fim do tempo como resultado
“do bramido do mar e das ondas”. No
simbolismo apocalíptico, mares e águas
representam “povos, multidões, nações e
línguas” (Apocalipse 17:15). O ponto é
óbvio: perplexidade como um sinal
escatológico precisa ser vista nas vozes e
opiniões contraditórias e antagonísticas
que controlarão o mundo no final da
história. Quem tem a verdade? Em quem
devemos crer? Existe alguma verdade
afinal? Profecias bíblicas concernentes
ao fim sugerem que o cepticismo e a
dúvida vão corroer os contornos da vida,
incluindo a religião, a política, a
educação e os valores da família.
Crianças educadas nesta atmosfera e
jovens nutridos nestas filosofias tornamse ambíguos, indefinidos ou
“andrógenos”.3
Esta perplexidade não é
simplesmente um problema emocional
com repercussões como a angústia.
Altera a identidade e a organização da
pessoa e afeta a percepção da realidade.
Como modelo psicológico, considere
Emil Sinclair, o personagem central na
obra Demian, de Hermann Hesse (18771962).4
Hesse, que ganhou o prêmio Nobel
de literatura, retrata neste livro um
personagem que vive numa perplexidade
ambivalente causada pelos

Cristão
A televisão torna a violência atraente,
glorifica o sexo, comercializa nossos
valores e trivializa a espiritualidade.

Por outro lado, uma vez que a vida está
destituída de significado, propósito ou
relações, a TV bem pode ser um modo
agradável de passar o tempo.
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acontecimentos políticos anteriores à
Grande Guerra. A vida de Sinclair é
marcada por um profundo antagonismo
espiritual. Carece de identidade. Sente
que é habitante de dois mundos: um
mundo demoníaco de caos e
desconfiança, e outro luminoso de uma
vida ordenada e crente. Dentro de casa,
sente-se atormentado e insociável como
um fantasma. Ele é instável, ambivalente
e contraditório. Por vezes experimenta
sentimentos de alegria ou temor. Ele é
ao mesmo tempo Caim e Abel. Oscila
entre uma idealização extrema e a
depreciação. Mesmo sua vida sexual
revela esta contradição: ele é tanto
masculino como feminino.
Tal estado de confusão e
perplexidade, que tem sua raiz em falta
de identidade, domina nossa vida e
cultura hoje. Erich Fromm5 atribui esse
fenômeno de ambigüidade à perda da
compreensão de si próprio. “A
sociedade,” diz ele, “está a caminho do
barbarismo” como resultado de
“robotismo”, “automação”, manipulação
“burocrática”. Esses fatores contribuem
para uma sensação de “insanidade e
destruição” que marcou a década de
1960. Esses foram os anos quando os
hippies, a música rock, os Beattles e a
violência do protesto juvenil parecia
assoberbar o mundo.
Assim chegamos ao nosso tempo,
tempo de desumanização, e andamos
perigosamente à beira da insanidade. Um
vácuo surge na alma. A perplexidade
ameaça à frente, acima e dentro.
Vivemos num mundo de perplexidade
ambivalente tal, mas como cristãos
antecipamos libertação, aguardando o
fim desta época e a época vindoura.

Paranóia coletiva: o caso
de Saul
O último na trilogia de sinais
psicológicos do fim do tempo é o
“desmaio”. O termo grego no original se
refere a algo que vem do frio ou que
produz frieza. Os psicólogos falam de
frieza em termos de insensibilidade. A
palavra descreve a incapacidade de
experimentar emoções. Frieza é uma
caraterística de pessoas mentalmente
doentes, nas quais as emoções estão
dissociadas de representações ou idéias.
Descreve uma atitude de indiferença e
alienação na qual a pessoa não é
“afetada por nada”.
Na profecia também, frieza pode
indicar um estado de pensamentos
perturbados e doença mental ou psicose.
Mas há muitas espécies de psicose. À
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O medo e a sociedade pósmoderna
Quem são estes homens e mulheres
pós-modernos? O termo pós-moderno
surgiu no final da década de 1960. Com
a publicação de The Postmodern
Condition, de Jean-François Lyotard, em
1979, o conceito espalhou-se
rapidamente, sugerindo que tínhamos
chegado a uma nova ordem. O colapso
do Muro de Berlim, a queda do
comunismo, a Guerra do Golfo e o fim
de polaridades e parâmetros ideológicos
pareciam ter atirado a vida numa nova
era.
K. Gergen6 argumenta que o homem
pós-moderno emerge de duas raízes: a
visão romântica do séc. XV e a visão
cósmica moderna do séc. XX. Estas duas
raízes produziram três estágios da vida
humana.
Primeiro, a vida romântica. A
preocupação com o eu, paixão e
criatividade marcaram esse estágio.
Havia uma presença do oculto, tanto
latente como profunda. O indivíduo era
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supremo, sublinhando os valores da
amizade, do amor conjugal e unidade
familiar. Sistemas de famílias ampliados
regiam a vida ordinária.
Segundo, modernismo. Impôs novos
valores contrários à visão romântica.
Promoveu evidência objetiva, método
científico e a descoberta das leis
naturais. Progresso e indústria
dominavam a cena. O anelo romântico
pelo oculto e emoções profundas foram
substituídos pelo eu racional, organizado
e acessível. A família ampla cedeu lugar
à família encapsulada (o casal e os
filhos).
Terceiro, pós-modernismo.
Subitamente surgiu uma explosão da
informática. O eu é bombardeado por
informação de toda espécie até se achar
num estado de saturação. Na expressão
dramática de Gergen, “tornamo-nos
plágios, imitação barata de outros”. Há
uma “cisão do indivíduo numa
multiplicidade do seu eu”. O núcleo da
família desintegra. Surge a mãe solteira,
o conjunto, a família reconstruída
(“minha, sua e nossa”7). Em vez de
objetividade e racionalidade do
modernismo surgem os fenômenos do
pluralismo e multiplicidade, em que a
incoerência é a norma (isto é: os vídeos
musicais e os jogos de vídeo).
O resultado? O pós-modernismo nos
empurrou para uma vida de medo
paranóico. A coordenação é perdida. A
fé desaparece. A violência torna-se
rotina. Crime e terrorismo internacional
são parte do panorama da vida de cada
dia. Não estamos todos amedrontados,
ameaçados, duvidando de tudo e crendo
em nada e em ninguém? Não estamos
um tanto paranóicos?
Umberto Eco tem dito com razão
que uma enfermidade “tomou conta da
cultura e da política de nosso tempo. É
uma enfermidade de interpretação que
tem influenciado tudo, na teologia, na
política, na vida psicológica. Seu nome é
‘a sindrome de suspeita’... Por trás de
um fato esconde-se outro mais
complexo, e outro e assim por diante. A
vida é interpretada como uma
conspiração permanente.”8
Vivemos numa época de angústia
culminante, de perplexidade ambivalente
e de paranóia coletiva, exatamente como
Jesus predisse há muito tempo. Nossos
filhos se identificam com robocop, e
preferem jogos de fantasia do que

brincar com o ursinho. Jovens são
capturados por uma música sem nexo e
frêmitos da Nova Era. Os adultos têm
seu deus na televisão. No processo,
perdemos o significado de valores da
família, amizade e realização espiritual.
Somos frios, insensíveis, satisfeitos
conosco mesmos, desconfiados — e com
medo.
Mas este não precisa ser o caso.
Temos uma alternativa. A profecia
bíblica nos dá uma visão gráfica dos
últimos dias. As palavras de Jesus
citadas acima terminam numa nota de
esperança: “Ao começarem estas coisas
a suceder, exultai e erguei as vossas
cabeças; porque a vossa redenção se
aproxima” (Lucas 21:28).
Nem medo, nem ausência de
sentido, nem incerteza deste mundo
deviam abalar ou moldar a atitude do
cristão. Porque temos uma esperança
segura e firme — esperança na vinda do
Senhor. Viver nesta esperança é a
resposta do cristão ao terror psicológico
que marcará os últimos dias.
Mário Pereyra (Ph.D., Universidade de
Córdoba) é um psicólogo clínico que pratica e
ensina na Argentina. É autor de muitos artigos
(incluindo “Um conto de dois irmãos”
[Dialogue 2:3] e “Esperança, cristianismo e
saúde mental [Dialogue 5:3]) e de diversos
livros em espanhol. Seu endereço: Universidad
Adventista del Plata, 25 de Mayo 99; 3103 Villa
Libertador San Martín, Entre Ríos; Argentina.
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qual delas está Jesus Se referindo como
um sinal do fim? Talvez o texto nos dê
uma dica: a insensibilidade advém de
estar “apreensivo sobre o que vai
acontecer ao mundo”.
Muita gente vive com medo. Estão
ameaçadas pelos perigos do presente e
pela incerteza do futuro. Estão quase
paranóicas. Parecem normais,
raciocinam logicamente, mas parecem
ver uma conspiração em cada
acontecimento e em volta de toda
esquina. Sentem-se como se outros os
espiassem e como se estivessem
bisbilhotando a seu respeito. Sentem-se
traídos e injustamente julgados. Agitamse para proteger sua honra ou nome ou
direito. São sempre chicaneiros, sempre
à procura de vindicação. Como
resultado, seus corações desfalecem.
Um exemplo clássico de um
paranóico tal foi Saul, o primeiro rei de
Israel — uma pessoa de grande poder,
mas incapaz de controlar seus
pensamentos e sentimentos. Via um
inimigo em cada sombra. Mesmo aquele
que lhe trouxe cura foi considerado
inimigo. Desconfiava de Davi. Deixou
de compreender os propósitos e planos
que Deus tinha para ele. Depois de um
começo auspicioso, Saul tornou-se uma
alma vazia. O medo era seu companheiro
permanente, a desconfiança seu guia. Tal
medo, disse Jesus, será uma caraterística
dos últimos dias e afetará os seres
humanos pós-modernos.

Um professor de química reflete
sobre como manteve sua fé em meio às
lutas de estudos de pós-graduação.

‘‘V

ocê nunca completará seus
estudos de pós-graduação.”
Estas palavras me chocaram.
Tendo começado os estudos de graduação,
estava ansioso para começar a pesquisa.
Entrevistei todos os professores de

“Você nunca
completará seus
estudos de pósgraduação”

● ● ● ● ● ●

Dwain L.
Ford
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química para conhecê-los, seus interesses
atuais quanto a pesquisas e qualquer
possibilidade para meu futuro. Voltei para
um professor do qual mais gostara. Ele
sugeriu que eu o ajudasse a desenvolver
um sistema de classificação de plantas e
animais baseado em evolução bioquímica.
Depois de ouvir atenciosamente a sua
proposta, eu disse: “Não creio que eu seria
de muita ajuda em tal projeto.”
“Por que não?” perguntou o professor.
“Bem, não posso devotar-me de
coração a este projeto. Não creio em
evolução. Sou adventista que crê na Bíblia
e seu relato da Criação.”
Agora foi a vez do professor ficar
chocado. Mas ele estava no controle.
“Você nunca completará seus estudos de
pós-graduação com essa atitude,” disse
ele. “A Bíblia está cheia de erros. Você e
eu poderíamos escrever um livro melhor e
mais exato do que este.”
Eu não estava convencido, mas ele
continuou por muito tempo com seu
monólogo. Finalmente, perguntou se eu
ainda queria trabalhar para ele como um
assistente graduado.

“Sim,” eu disse, “mas seria eu
penalizado se não aceitar suas opiniões
sobre evolução?”
O professor foi honesto. “Vou ensinála a você,” disse ele, “e espero que você a
reproduza no exame. Mas não posso fazer
com que você creia nela.”
Assim começou uma esplêndida
relação de trabalho. De então em diante, eu
era o descrente chamado para testemunhar
novas descobertas na pesquisa de evolução
bioquímica levada adiante com um outro de
seus estudantes graduados. Meu professor
era respeitado internacionalmente por sua
pesquisa em bioquímica de esteróides. Por
um pouco de tempo, me perguntava se era
possível que ele tivesse razão e que eu
estivesse errado em como a vida surgiu.

Um trilho biossintético
universal
À medida que o professor partilhava
dados e idéias comigo, tornou-se claro que
freqüentemente o que ele considerava
dados que apoiavam conceitos
evolucionários eram para mim evidências
poderosas da sabedoria e obra criativa de
Deus.
Considere, por exemplo, aquilo que
meu professor, Dr. William R. Nes,
chamava “trilho biossintético universal” —
assim chamado porque partes dele eram
usadas por todas as espécies e pela maior
parte dos tecidos. Começa com moléculas
de alimento (primariamente hidratos de
carbono e gorduras) sendo divididos em
fragmentos que contêm dois átomos de
carbono formando uma estrutura-chave
conhecida como acetil coenzima A. Parte
disto é oxidado para CO2 e H2O liberando
energia, na maior parte como TFA
(trifosfato de adenosina). Muito do resto é
usado para sintetizar um outro composto
intermediário crucial contendo cinco
átomos de carbono chamado
isopentenilpirofosfato. Esse composto
serve como matéria inicial para a síntese de
centenas de produtos naturais importantes.
Alguns contêm 10 ou 15 átomos de
carbono como nos perfumes de muitas
flores, frutas cítricas, alguns temperos e
óleos medicinais. A vitamina A contém 20
átomos de carbono, ao passo que
pigmentos de caroteno relacionados de
perto contêm 40. Quando dois compostos
ramificados de C15 estão ligados, eles
formam um composto de C30 que cicliza
para produzir esteróides como colesterol,
cortisona e hormônios sexuais. Esteróides
produzidos deste modo são achados em
todos os grupos maiores de organismos,
desde a alga azul-verde até seres humanos.1
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Mas estes dados — que plantas,
animais e seres humanos usam algumas das
mesmas reações químicas controladas por
enzimas semelhantes para prover várias
necessidades — provoca uma questão
importante. Prova isto que plantas, animais
e seres humanos partilham de um ancestral
comum ou de um mesmo Criador? Provar
envolve fornecer evidência ou argumento
suficiente para induzir a crença. A
interpretação de dados nada prova
necessariamente. Consideremos duas
interpretações alternativas desta evidência,
nenhuma das quais constitui uma prova.
A primeira é de bioquímicos.
“Evolução biológica pode ser traçada
através do registro de fósseis ou
comparando diretamente as seqüências de
genes e proteínas. Essas observações
sugerem que os milhões de espécies que
existem hoje descendem de um único
ancestral que viveu há bilhões de anos. Esta
célula antiga foi sem dúvida capaz de
decompor a glicose e de efetuar muitos dos
outros processos bioquímicos fundamentais
que são comuns a todas as células. Poderia
sintetizar aminoácidos e lípidos, e quase
certamente usou TFA como a unidade
fundamental de energia. Usou o mesmo
código genético que achamos em seus
descendentes modernos. Como a célula
original evoluiu a partir de organismos mais
simples é um problema não resolvido. A
origem mesmo da vida, acontecimento que
ocorreu há mais de três bilhões de anos, é
tópico de muita discussão.”2 A isto um
biólogo acrescenta: “Se duas espécies têm
coleções de genes e proteínas com
seqüência de monômeros que combinam
bem, as seqüências devem ter sido copiadas
de um ancestral comum.”3
A segunda interpretação vem de uma
perspectiva criacionista. Deus criou plantas
e animais com a necessidade de fontes de
energia e respiração. Ele fez as plantas
capazes de operar fotossíntese de modo que
a energia do Sol pudesse ser usada para
sintetizar compostos orgânicos que
poderiam servir de fontes de energia para
plantas e animais. Ambos metabolizariam
as mesmas espécies de compostos e
necessitariam das mesmas enzimas ou
similares para efetuar o metabolismo. Como
as enzimas são proteínas com uma
seqüência particular de aminoácidos e
formas particulares, precisam de seqüências
específicas de DNA que contêm a
informação codificada de como sintetizar as
enzimas. Assim se esperaria achar algumas
seqüências de bases nucleotidas de DNA
nas plantas, animais e seres humanos que
são comparáveis. O trilho de glicólise
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deveria existir em todos os sistemas vivos
que obtêm sua energia através da
respiração associada com a oxidação da
glicose.

Um dilema
Ambas interpretações são baseadas
em pressuposições não explícitas e não
provadas. Qual interpretação é a correta?
Como decidir que posição assumir?
Infelizmente, a ciência não nos dá um
caminho claro para determinar a validade
de um dos dois paradigmas em
competição. (Um paradigma é um grupo
de pressuposições amplas, conceituais e
metodológicas que moldam nossa visão do
Universo e nossa interpretação do
mesmo.) Como I. G. Barbour argumenta:
“Paradigmas em competição oferecem
julgamentos diferentes sobre que espécie
de soluções são aceitáveis. Não há
parâmetros externos sobre os quais basear
uma escolha entre paradigmas, porque
parâmetros são eles mesmos produtos de
paradigmas. Pode-se avaliar teorias dentro
do quadro de um paradigma, mas num
debate entre paradigmas não há critérios
objetivos. Paradigmas não são falsificáveis
e são bastante resistentes a mudanças.”4

Abordagem do dilema
Face a este problema, alguns
cientistas assumem a posição de que
aceitarão como dados somente aquilo que
é verificável e que depende somente do
intelecto para interpretar os dados.
Infelizmente, esta abordagem tem seus
pontos fracos. Não há tal coisa como
“dados brutos sem interpretação”. Todos
os dados são contaminados com teoria. Em
outras palavras, o paradigma usado por um
cientista influencia a espécie de dados
coletados e o que se preferiu ignorar.
Uma segunda abordagem do dilema
de paradigmas conflitantes é a que eu
escolhi. Admito que meu conhecimento e
compreensão são limitados e que os
modelos que eu crio em minha mente que
correspondem à realidade são imperfeitos
e incompletos. Logo, não vou restringir
minha busca para entender o mundo aos
dados reproduzíveis que outros e eu
podemos coletar no laboratório. Ao
construir meu paradigma, estou pronto
para usar os dados relatados por
testemunhas fidedignas de acontecimentos
que não posso observar. Por exemplo, não
testemunhei a vida, morte e ressurreição
de Jesus Cristo, mas estes fatos se fundam
em relato bíblico e histórico. Cristo
prometeu que enviaria outro Consolador
que nos guiaria em toda a verdade (João
16:13). Esse Ajudador é onipotente,

onisciente e onipresente. Uma parte de Seu
trabalho de nos guiar à toda verdade foi de
inspirar homens santos de Deus a escrever
os livros da Bíblia (I Pedro 1:19-21). Toda
Escritura, produzida sob a direção do
Espírito Santo onisciente, me é valiosa em
meu desenvolvimento pessoal e em ajudarme a pôr minhas observações da Natureza
numa perspectiva correta.
A Escritura me fornece dados
adicionais relatados por testemunhas
críveis para serem usados na formação de
meu paradigma. Encontro 11 livros do
Antigo Testamento e 10 do Novo que
tratam da Criação. O Espírito Santo, que
inspirou os escritores da Bíblia, foi uma
testemunha ocular ativa do processo da
Criação (Gênesis 1). Cristo, o Criador que
foi testemunha ocular (João 1),
repetidamente expressou Sua crença na
Criação (Marcos 10:6; 13:19; Apocalipse
1:4 e 5; 4:11; 22:16). Mesmo anjos
confirmaram o testemunho jurando pela
maior autoridade no Universo — o
Criador do céu e da Terra, do mar e de
tudo que neles há (Apocalipse 10:5 e 6).
Parece razoável escolher o paradigma que
não rejeita arbitrariamente estes dados de
testemunhas oculares. A Escritura também
nos informa que antes de Cristo voltar
haverá dois grupos proeminentes que
mantêm paradigmas conflitantes. A
descrição de um grupo se acha em
Apocalipse 14:6-12. Aqueles que
proclamam as boas novas de salvação e
julgamento crêem que Deus merece
reverência e culto porque Ele é o Criador.
Perseveram em guardar os mandamentos
incluindo o sábado, que é um memorial da
Criação. Mantêm sua fé em seu CriadorSalvador. Esta relação com Ele fortemente
influencia como encaram o mundo e como
interpretam os dados que os inundam.
O segundo grupo com um paradigma
conflitante é predito em II Pedro 3:3-6.
Este grupo tem uma filosofia que exclui as
promessas de Deus e segue suas próprias
inclinações. Promovem conceitos
uniformistas e ignoram o fato de que Deus
chamou o mundo à existência. Esquecem
que Deus formou a Terra a partir da água
através de movimento da água e mediante
a força de águas em movimento rápido.
Esquecem que essas mesmas águas, usadas
de um modo criativo na criação da Terra,
foram usadas num processo de julgamento
por ocasião do Dilúvio, que de novo
modificou a forma da Terra.

Uma escolha deliberada
A descrição profética destes dois
paradigmas conflitantes no final deixa
claro que as tensões entre criacionistas e

17

● ● ● ● ● ●

Interpretação

evolucionistas parecem que não vão
desaparecer antes da segunda vinda de
Cristo. Aceitar um paradigma ou outro
envolve uma escolha. É uma decisão sobre
onde colocar sua fé. Um grupo deposita fé
e confiança no Criador-Redentor e
interpreta os acontecimentos e
observações do mundo à luz da Palavra
revelada sob a direção do Espírito Santo.
Outros depositam sua fé em sua própria
habilidade de interpretar corretamente suas
observações do mundo, usando os métodos
da ciência sem assistência exterior.
Consideram suas conclusões mais exatas
do que as conclusões baseadas na
revelação de nosso Criador-Deus. Esta
atitude refletia-se no comentário de meu
professor: “Você e eu poderíamos escrever
um livro melhor e mais exato do que a
Bíblia.”

Ontogenia recapitula a
filogenia?
Podemos obter compreensão adicional
enfocando o conceito que foi a base da
pesquisa de meu professor em evolução
bioquímica. O conceito veio de Ernst
Haeckel, que durante meio século a partir
de 1860 vigorosamente promoveu a idéia
de que a ontogenia recapitula a filogenia.
Esta teoria originalmente significava que o
desenvolvimento do embrião passa por
fases que se assemelham aos estágios de
adultos de seus ancestrais evolucionários
mais simples. O entusiasmo de Haeckel
era tão grande por sua versão do
darwinismo que a maior parte de uma
geração de biólogos escolheu especializarse em embriologia como um modo de
investigar o processo evolucionário.
Quando meu professor publicou os
resultados da pesquisa que eu recusei
realizar, ele escreveu que estava fazendo
“um estudo de seqüências biossintéticas
em tecidos imaturos planejado para
abordar o problema da evolução do ponto
de vista da recapitulação ontogenética da
filogênese”.5 Num artigo subseqüente,
ampliou esta afirmação sucinta
escrevendo: “Em nossa monografia prévia
sugerimos que sementes em germinação
poderiam recapitular sua história
evolucionária num nível químico.”6 Ele
estava usando uma teoria que tinha sido a
fonte de argumentos estéreis intermináveis
entre biólogos durante quase meio século,
começando por volta de 1860. Á medida

que o número de objeções e anomalias
aumentava, assim foi o número de
ajustamentos da teoria. Ao descrever o
declínio e queda desta teoria, Gould7
pretende que a teoria nunca foi
demonstrada errada por causa das
anomalias, mas sofreu um abandono
benigno.
Nes acumulou um número
considerável de dados bioquímicos, os
quais ele organizou sob a classificação
“relações organísmicas”. Ainda tinha
esperança de êxito com esse projeto, mas
admitiu que estava tendo problemas. “A
primeira complicação (mas não a única)
jaz na definição de mais ou menos
avançado.”8 Que é uma reação simples
que um organismo simples poderia
realizar e que é uma reação mais
complexa que podia ser efetuada por um
embrião de uma espécie mais avançada
em seu desenvolvimento? Evolucionistas
moleculares ainda estão procurando
compreender a evolução de moléculas
grandes e reconstruir a filogenia de
organismos a partir de informação
macromolecular.
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Por falar nisto, terminei os estudos de
pós-graduação com um doutorado em
química. O Dr. Nes, meu professor
principal, foi sempre cortês e prestativo.
Respeitava minha guarda do sábado e
serviu de conselheiro para minha
dissertação. Quando nos despedimos
depois da formatura, ele disse: “Passará
um longo tempo antes de eu ter outro
aluno como você!”

Uma lição a ser lembrada
Minha experiência como estudante no
curso de pós-graduação neste campo de
estudo pôs minha fé sob prova. Mas minha
fé permaneceu firme e constante em meus
dias de estudante e em minha vida
profissional como cientista. Pratico minha
fé e ensino ciência. Mas o que aprendi é
indispensável: Quando a fé está assediada,
não precisamos render. Eis algumas dicas:

Dwain L. Ford (Ph.D., Clark University)
lecionou durante 32 anos como professor de
química, diretor de departamento e deão da
Faculdade de Artes e Ciências da Andrews
University, onde agora é professor emérito. Seu
endereço: 7041 Dean’s Hill Rd.; Berrien Center,
MI 49102; E.U.A.

Notas e referências
1.

2.

3.
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4.

menos frustração e que faremos
maior progresso em compreensão
se devotarmos menos esforço em
atacar diretamente os paradigmas
opostos e mais para achar novas
abordagens criativas em
investigar o problema.
Deposite sua fé onde ela conta.
Todos os paradigmas têm
anomalias, e você poderá ter que
viver por um tempo com algumas
questões não resolvidas. Lembrese de que sua escolha entre
paradigmas conflitantes é uma
questão sobre onde você deposita
sua fé. Possa você depositá- la
onde ela realmente conta!

Não entre em pânico. Se
encontrar alguma anomalia nova
a seu paradigma atual construído
sobre a fé em Deus, não entre em
pânico. Você poderá acomodá-la
mediante um ajuste de seu
paradigma sem diminuir sua fé
em seu Criador ou em Sua
Palavra escrita.
Pense construtivamente. Se um
ajuste pequeno não é viável,
então faça algo construtivo
iniciando uma pesquisa para
obter maior compreensão da
anomalia. À medida que sua
compreensão aumenta, a questão
pode deixar de ser uma anomalia,
ou então pode demonstrar-se ser
uma questão sem importância ou
insignificante.
Pense criativamente. A história
mostra que experimentaremos

1. W. R. Nes e M. L. McKean, Biochemistry of
Steroids and Other Isopentenoids (Baltimore,
1977), pp. 412-414.
2. H. R. Horton e outros, Principles of
Biochemistry (Englewood Cliffs, N.J.: Neal
Patterson Publishers, Prentice Hall, 1993), p.
24.
3. N. A. Campbell, Biology (Redwood City,
Calif.: The Benjamin/Cummings Publishing
Co. Inc., 1993), pp. 434 e 435.
4. I. G. Barbour, Myths, Models and Paradigms
(New York: Harper & Row Publishers, 1974),
pp. 95-113.
5. D. J. Baisted, E. Capstack e W. R. Nes, “The
Biosynthesis of B-Amyrin and B-Sitosterol in
Germinating Seeds of Pisum sativum”,
Biochemistry 1 (1962), pp. 537-541.
6. E. Capstack, Jr., D. J. Baisted, W. W.
Newschwander, G. Blondin, N. L. Rosin e W.
R. Nes, “The Biosynthesis of Squalene in
Germinating Seeds of Pisum sativum”,
Biochemistry 1 (1962), pp. 1178-1183.
7. S. J. Gould, Ontogeny and Phylogeny
(Cambridge: The Belknap Press of Harvard
University Press, 1977), Cap. 6.
8. Nes, op. cit.
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Diálogo responde
a suas perguntas
V

ida inteligente extraterrestre me
intriga. Como explicar a freqüência
crescente de relatos de OVNIs?
Será que a Bíblia, o Espírito de Profecia
ou a ciência dizem algo sobre isto?
Frank Mangabeira, Siqueira Campos,
Sergipe, Brasil.
Vida inteligente extraterrestre é
sugerida no Antigo Testamento quando
Deus pergunta a Jó: “Onde estavas tu,
quando Eu lançava os fundamentos da
Terra?...Quando as estrelas da alva
juntas alegremente cantavam?” (Jó 38:47). É também mencionada várias vezes
por Ellen White em seus comentários
sobre “mundos não caídos” (ver o Index
to the Writings of Ellen G. White sob
“Mundos [planetas]”). Sabemos que há
inúmeros corpos celestes no Universo, e
cremos que alguns deles são habitados,
embora não saibamos quantos.
Você também quer saber se seres
desses mundos já visitaram nosso
planeta. Segundo a Bíblia, anjos visitam
a Terra regularmente e são ativos a favor
dos humanos (ver Hebreus 1:14), mas
não temos evidência direta de que seres
de mundos não caídos jamais o tenham
feito. Ao contrário, o oposto vai ocorrer,
pois os remidos visitarão esses mundos
depois da Segunda Vinda para testificar
de seu Deus maravilhoso a quem
servem, contando o que Ele fez por nós.
Com respeito a objetos voadores
não identificados (OVNIs) e fenômenos
semelhantes, não temos informação
direta nem da Bíblia nem de Ellen
White. Para arriscar uma opinião
pessoal, eu sugeriria que diferentes
espécies de fenômenos visuais podem
cair nesta categoria geral. Em alguns
casos, os indivíduos que os viram podem
ter visto aviões militares de último tipo
durante seus vôos. Em outros casos,
estes podem ser o resultado de condições
atmosféricas que produzem efeitos fora
do comum. Ainda outros casos podem
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ser ilusões ou aparições reais causadas
por Satanás para preparar o mundo para
seu papel no grande engano final (ver II
Coríntios 11:14). Tanto quanto
saibamos, não são naves espaciais que
levam seres não caídos de outros
planetas.
Uma humorista norte-americana deu
ao assunto uma torcida divertida numa
palestra intitulada: “The Search for
Intelligent Life in the Universe”. E ela
inclui a Terra nesta procura! Os cristãos
deviam ser ao mesmo tempo inteligentes
e astutos em relação às grandes
tentações e decepções que logo virão à
Terra. Esta é uma preparação da qual
todos precisamos. Nenhum ser
desembarcando de um OVNI vai nos
prover esse discernimento. Encontra-se
noutro lugar e em relação com outra
Pessoa. Este lugar é a Bíblia; esta Pessoa
é Jesus Cristo.
William Shea, M.D., Ph.D. é diretor
associado do Instituto de Pesquisa Bíblica na
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo.
Seu endereço: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904; E.U.A.

Foro Aberto
Há uma pergunta que você gostaria que
fosse respondida por um especialista
adventista? Expresse-a claramente em
menos de 75 palavras. Inclua seu nome
e endereço postal, indicando seus
passatempos ou interesses. Envie sua
pergunta para Dialogue Open Forum;
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Se sua
pergunta for escolhida para publicação,
juntamente com a resposta você
receberá um livro de presente, com
nosso agradecimento.

Diálogo grátis
para você!
Se você é estudante adventista
que freqüenta uma universidade não
adventista, a igreja tem um plano
que lhe permite receber Diálogo
gratuitamente enquanto você for
estudante. (Aqueles que não são
mais estudantes podem assinar a
revista Diálogo utilizando o cupom
na pág. 34.) Entre em contato com o
diretor do departamento de
educação ou do departamento de
jovens da sua união e solicite que
seu nome seja incluído na lista de
distribuição da revista para aquele
território. Inclua na carta seu nome
e endereço completos, o nome da
universidade que freqüenta, o curso
que está fazendo e o nome da igreja
local da qual você é membro. Você
pode também escrever para os
nossos representantes nos endereços
fornecidos na pág. 2, enviando
cópia da sua carta para os diretores
departamentais de sua união já
mencionados acima. Na América do
Norte, você pode utilizar o nosso
número de telefone de discagem
gratuita, 1-800-226-5478, ou
utilizar o fax, 301-622-9627, ou email (via CompuServe): 74617,464
ou 104472,1154. Caso todos esses
contatos deixem de produzir
resultado, escreva para o nosso
endereço editorial, na pág. 2.
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Vida extraterrestre
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Sientje Mewengkang
Diálogo com uma congressista na Indonésia
Com efeito, seu nome é longo, mas nada tem que ver com sua rica personalidade e muitas realizações.
Prêmios a seguiram no 2º grau, na universidade e no serviço público. O que quer que ela faça parece
levar a estampa de excelência — como esposa de um homem de negócios bem-sucedido, mãe de dois
adolescentes, professora de escola sabatina ou congressista da Província de Sulawesi do Norte, na
Indonésia.
Apesar de todas as suas realizações, Sientje Catharina Nangoy-Mewengkang é uma pessoa simples,
devotada ao dever com amor para servir ao povo de seu país e de sua igreja. A primeira mulher
adventista a galgar a posição de congressista na maior nação muçulmana do mundo, a sra. NangoyMewengkang nasceu num lar protestante. Enquanto estudava na universidade do governo, encontrouse com Jobi Mewengkang, um estudante adventista. Enamoraram-se, casaram-se e começaram sua
carreira — ela como professora universitária e ele como homem de negócios. Têm dois filhos, Inria Grace e Ivan Nathanael.
Do ensino a sra. Nangoy-Mewengkang passou para a política e posteriormente tornou-se a tesoureira provincial de
GOLKAR, o partido do governo na Indonésia, e congressista. Embora seus deveres públicos a mantenham ocupada, ela toma
tempo para estar com a família — tanto a biológica como a espiritual. Sua liderança mostra o que uma cristã devota pode fazer
na igreja e na comunidade.

● ● ● ● ● ●

■ Há muitos caminhos que levam ao
adventismo. Romance parece ter sido
seu caso. Concordaria?
Talvez, sim. Mas meu compromisso
com Jesus Cristo foi feito antes. Cresci
num lar protestante e conhecia o que o
cristianismo requer desde a infância.
Quando comecei meus estudos
superiores, encontrei esse jovem
inteligente e bonito, e nos enamoramos.
Sabia que era um adventista e notei que
seu estilo de vida era bem diferente. Fez
uma impressão sobre mim e eu queria
saber o que fazia os adventistas serem
tão especiais. Meu amor por ele incitou
minha curiosidade sobre adventistas
ainda mais. Comecei a estudar no que os
adventistas criam e a Bíblia tornou-seme mais e mais bela, à medida que
grandes verdades saltavam de suas
páginas. Fui batizada em outubro de
1978. Um mês depois nos casamos.
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■ Como descreveria seus primeiros
contatos com os adventistas?
Não muito bons para começar.
Estudar as grandes verdades era uma
coisa, mas viver entre adventistas era algo
diferente. Achei muitas restrições na
igreja. O legalismo parecia predominar,
com tantos preceitos e proibições. Mas ao
amadurecer na fé, descobri verdadeira
alegria em Jesus. Quando Jesus Se tornou
central em minha vida e fé, as restrições
não eram mais um fardo. Eram apenas
parte da vida de obediência que segue à fé
em Cristo. Sem Jesus, a vida torna-se
opressiva. Com Ele, a vida é uma jornada
de alegria.
■ Já foi desafiada por manter sua fé no
Senhor?
Muitas vezes. Quando comecei minha
carreira como professora universitária,
descobri que a maior parte de minhas
responsabilidades profissionais caíam no
sábado. Problemas semelhantes com
relação ao sábado surgiram de 1980 a
1986, quando era deã para assuntos
estudantis na Escola de Economia na

Universidade de Sam Ratu Langi. Mas
decidi não comprometer as exigências de
minha fé com as da minha profissão.
Sendo firme em tais decisões e
mantendo um estilo de vida no qual a fé
tem um papel importante, a gente pode
com efeito influenciar colegas e
supervisores. Mesmo um pequeno
compromisso pode afetar nossa
credibilidade. Posteriormente, no
entanto, não tive de enfrentar aqueles
encontros marcados para o sábado. O
Senhor que manda também capacita, e
verifiquei ser isto verdadeiro em minha
vida. Como resultado ganhei o respeito e
a amizade de meus colegas.
■ Ser membro do Congresso é um alto
cargo público, que exige seus serviços e
disponibilidade constante. Como
concilia seu compromisso com o
sábado?
Fui eleita ao Congresso em 1987. A
posse caiu no sábado e eu recusei
participar. Muitos amigos, alguns
ocupando postos altos no governo,
tentaram me persuadir. Certa vez houve
até a possibilidade de não me permitirem
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para mostrar às pessoas que nos
preocupamos e que nossa
responsabilidade é para com a
comunidade. Ocupar um cargo não é por
amor ao poder ou à posição, mas para
servir os necessitados. É aqui que minha
fé e meu dever público se encontram.
■ Pode sua influência beneficiar
membros da Igreja Adventista do Sétimo
Dia?
Como congressista, devo servir a
todos sem preferência ou favor. Embora
não faça dos adventistas minha
responsabilidade primária, eu os ajudo
quando posso. Por exemplo, quando
estava no Congresso, um colega me
informou que três adventistas estavam
para ser despedidos de seu trabalho no
município porque não queriam trabalhar
no sábado. Falei com o oficial do
município em questão sobre os
adventistas e o que crêem. Mostrei-lhe
na Bíblia o mandamento de Deus sobre o
sábado (Êxodo 20:8-11). Depois de me
ouvir por algum tempo, o oficial
respondeu positivamente! A demissão
foi retirada. Deram-lhes outro trabalho e
ainda estão trabalhando.
Na universidade pude ajudar muitos
estudantes a guardar o sábado. Contudo,
precisamos deixar os estudantes
demonstrar sua fé. Precisam afirmar sua
fidelidade e confiança individual em
Deus. A jornada espiritual é sempre
pessoal e nunca é fácil. Se a fé não
enfrenta lutas, então essa fé perde seu
significado.
■ A senhora encorajaria mais jovens
adventistas a buscarem uma carreira na
política?
Não! Não sugeriria isto a menos que
a pessoa sinta que Deus a está guiando
claramente nesta direção e que a fé desta
pessoa seja firme e inabalavelmente
fundada em Jesus. O mundo da política é
muito complexo em sua operação e
muito competitivo em valores. A pessoa
enfrenta constantemente tentações de se
desviar do trilho apontado por Deus ou
fazer compromisso com princípios
morais ou espirituais. Meu conselho para
os jovens é: Arraiguem-se firmemente
na Palavra de Deus, descubram Sua
vontade para sua vida e permitam que
Ele os guie na escolha da carreira na
qual vocês podem servi-Lo e à
humanidade. Popularidade, poder e
posição não deviam influir na escolha de
uma carreira.
Fiz esta escolha cedo: dar a Deus o
primeiro lugar em todas as coisas.

Levou-me a ser professora de
universidade e mais tarde senti Sua
direção para me tornar uma servidora
pública. Nem numa função nem noutra
me esqueci do princípio primordial de
minha vida: glorificar a Deus e
testemunhar dEle.
■ Como mantém este compromisso
espiritual tão firme?
Nossa força espiritual vem de Deus.
Precisamos manter comunhão com Ele.
Falar-Lhe. Ouvi-Lo. Meditar sobre Sua
Palavra. Sem esse contato íntimo, não
podemos achar força para viver para Ele.
Em nossa família, a Palavra de Deus
desempenha um papel importante.
Temos culto familiar diariamente, tanto
de manhã como de noite. Como família
dedicamos o primeiro e o terceiro
sábado de cada mês como dias de oração
e jejum. O último dia do mês é um dia
de oração solitária.
Além do culto em família, fazemos
visitas e partilhamos nossa fé mediante
estudos bíblicos. Como resultado, temos
experimentado a alegria de trazer muitos
conhecidos a Jesus. Eles, por sua vez,
trouxeram ainda outros a Jesus. Esta é a
experiência que faz nossa jornada
espiritual digna de todo esforço.
■ Considera sua vida um sucesso?
A resposta depende de como você
define sucesso. Foi a vida de Jesus um
sucesso? Não, se você tivesse estado ao
pé da cruz como mero espectador. Mas
aquela cruz tornou-se o símbolo de
vitória para a eternidade. Para mim
sucesso é conhecer a Deus e fazer Sua
vontade prazenteiramente. Ao fazê-la
encontraremos ocasiões que podem ser
desanimadoras. Mas “todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o Seu propósito”
(Romanos 8:28). Creio nesta promessa e
tento viver por ela.

Entrevista por
Jonathan Kuntaraf
Nascido na Indonésia, Jonathan Kuntaraf
(D.Min., Andrews University) é diretor
associado do Departamento da Escola Sabatina
e Ministérios Pessoais da Associação Geral.
Endereço da sra. Sientje Mewengkang:
DPRD Prop. Dati I Sulut; Jln. Ahmad Yani
Sario; Manado, Indonésia.
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ser congressista. Assumi a posição de
que devia ser leal à minha fé e ainda
servir meu país. Orei a respeito. Bem,
minha posse foi adiada para um dia de
semana.
Fui reeleita ao Congresso em 1992
para um período de cinco anos, mas de
novo a cerimônia de posse foi escalada
para o sábado. Desta vez, porém, não
houve persuasão ou ameaça. Todo
mundo sabia então que eu levava a sério
minha fé e minha pátria. Assim prestei
juramento mais tarde num dia de
semana.
De tempos em tempos, enfrentei
outras dificuldades com respeito à
guarda do sábado. Mas Deus seja
louvado! Todo desafio torna-se uma
ocasião para testemunhar. Oficiais do
governo tanto de minha província como
do governo central em Jacarta sabem e
respeitam minha fé.
■ Como pode testemunhar ao governo
central em Jacarta, enquanto serve
como congressista em Sulawesi do
Norte?
Para mim, testemunhar envolve
fazer a coisa certa e cumprir as
responsabilidades que me são confiadas,
sem contradizer ou comprometer minha
consciência. Lembro-me de uma
ocasião. Como diretora da Comissão de
Desenvolvimento, eu devia fazer uma
apresentação aos oficiais em Jacarta. O
Presidente da República também devia
estar presente. Contudo, a reunião foi
escalada para o sábado. Meus amigos
tentaram convencer-me a estar presente,
pois teria oportunidade de saudar o
presidente. Em tais ocasiões, promoção
profissional é sempre uma tentação. Mas
eu não podia fazê-lo. Preparei o
relatório, fiz todo o trabalho e pedi ao
meu associado que fizesse a
apresentação. E fui à igreja.
■ A partir da perspectiva dupla de ser
adventista e oficial do governo, como
considera seu papel no serviço da
comunidade?
Não vejo conflito algum. Como
cristãos temos a oportunidade de praticar
os ensinos de Jesus em nossa vida e em
nosso trabalho. Por Sua graça,
precisamos cultivar um espírito de
humildade e serviço aos que nos
rodeiam. Não podemos e não devemos
viver isolados. Deus nos colocou onde
estamos com um propósito, e precisamos
comunicar Seu amor aos nossos
semelhantes. Servir como oficial do
governo provê meios e oportunidades
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Sir James Carlisle
Diálogo com o governador geral
de Antigua e Barbuda
Historiadores adventistas podem me corrigir se estou enganado. Sir James Carlisle é o primeiro e o
único adventista a ocupar o cargo de governador geral em qualquer parte do mundo. Feito cavaleiro em
1993 por Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, Sir James precisa fazer muitas decisões importantes
cada dia. Se lhe perguntasse: “Qual foi a maior decisão que já fez em sua vida?” provavelmente diria:
“Minha decisão de amar a Jesus inteiramente guardando o sábado do sétimo dia.”
Sir James tomou esta decisão quando tinha quatorze anos. Jamais voltou atrás. Estudos, uma carreira
profissional, um serviço de distinção, o grau de cavaleiro — todos têm representado símbolos de uma
vida realizada, serviço significante e a esperança vindoura.
Casado com Lady Carlisle, tem dois filhos em idade escolar. Embora seja governador, Sir James acha
tempo para servir a igreja local de muitos modos, e oferece sua habilidade como dentista gratuitamente
à Clínica Dental Adventista de Antigua.

● ● ● ● ● ●

■ Sir James, quais eram suas raízes
religiosas?
Meus pais eram anglicanos e alguns
membros de minha família eram
metodistas. Eu ia à igreja anglicana aos
domingos de manhã e desfrutava as
tardes freqüentando sessões da escola
dominical na igreja metodista.
■ Como foi atraído ao adventismo?
Primariamente por dois fatores: a
verdade do sábado e a rapidez com que
os adventistas progrediam. Como
adolescente eu estudava a Bíblia com
muito interesse e às vezes com amigos
adventistas. Uma descoberta que me
surpreendeu e que impressionou meu
coração foi que o sábado bíblico é o
sétimo dia, não o domingo, e seguir a
Cristo inteiramente inclui santificar o
sábado. Não pude pôr de lado esta
verdade por muito tempo; logo decidi
guardar o sábado, embora minha família
e amigos anglicanos fossem bastante
opostos a isto. Uma segunda força que

22

me atraiu para o adventismo é que eu
notei que os adventistas, mais do que
outros cristãos, davam muita
importância a uma educação holística, e
que jovens educados pelos adventistas
estavam progredindo na vida intelectual,
social, econômica e profissional.
■ Quais foram os resultados de se
tornar adventista?
Logo que me tornei adventista
obtive este amor pela verdade e pelo
estudo. A Bíblia, naturalmente, tornouse a grande atração para aprender mais e
mais sobre a vontade de Deus para
minha vida. O adventismo também
instilou em mim o desejo de estudos
superiores. Ir para uma faculdade era
impossível, dada nossa base econômica
pobre, mas o adventismo introduziu em
minha vida a colportagem e a dignidade
do trabalho. Eu distribuía literatura
adventista para ganhar a vida e aprendi a
fazer qualquer trabalho. Em vez de ir a
uma faculdade em Antigua, acabei na
Inglaterra. Mas a vida aí não foi rosada.
Procurei lecionar, mas seu sistema era
diferente. Assim peguei qualquer

trabalho que podia e assisti as aulas à
noite.
Uma noite estava voltando para casa
cansado, com frio, faminto e deprimido
— e não dando atenção a nada. Ao
cruzar a rua, um carro quase me
atropelou. Logo reconheci onde estava.
Levantei os olhos e subitamente aí havia
um cartaz convidando jovens para entrar
na Força Aérea Real, com a
oportunidade de uma educação superior.
Inscrevi-me e escolhi odontologia.
Enquanto servia na Força Aérea, estava
me tornando um dentista.
■ Um dentista de verdade?
Não bem. Minha missão primária
era de treinar na Força Aérea, mas foime dada a oportunidade de escolher uma
profissão que me daria um trabalho civil
quando fosse necessário. Aprendi
bastante como paramédico dental.
Quando saí da Força Aérea, me inscrevi
na faculdade de odontologia da
universidade. A competição era feroz,
mas a experiência prática que tinha
obtido deu-me certa vantagem sobre
outros candidatos e matriculei-me. Logo
me formei e voltei para Antigua.
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■ Acha oportunidades de testificar de
sua fé em conexão com seu trabalho?
Sim. Em 1993, por exemplo, fui
condecorado cavaleiro. No ano seguinte
Sua Majestade a Rainha Elizabeth fazia
uma turnê no Caribe. Ela sugeriu minha
investidura em Anguilla. Infelizmente o
momento escolhido foi sexta à noite.
Escrevi a Sua Majestade pedindo um
adiamento, explicando que eu era
adventista que observava o sábado do
pôr-do-sol na sexta-feira até o pôr-do-sol
no sábado. Eventualmente a investidura
foi transferida para o Palácio de
Buckingham numa data posterior.
Enquanto minha senhora e eu estávamos
em Londres para a ocasião, a Princesa
Margaret nos convidou para o almoço, e
nos deleitamos ao descobrir que Sua
Alteza Real tinha providenciado uma
refeição vegetariana e água mineral para
todos os hóspedes.
■ É fácil manter este estilo de vida em
funções gerais do governo?
Encontro alguma crítica porque não
sirvo bebidas alcoólicas em atividades
celebradas em meu nome como
governador geral. Algumas pessoas têmme acusado de enfiar minha religião na
garganta de outros, mas eu assinalo os
benefícios que a gente obtém em absterse de álcool. O vício de drogas e o
alcoolismo são dois dos maiores
problemas que nosso país enfrenta, e é
muito apropriado que o governador dê
um bom exemplo.
■ Como sua senhora o assiste em seu
papel como governador geral?
Minha esposa trabalha com crianças
desvantajadas, pacientes mentais e os
idosos. Por causa de seu envolvimento,
estes grupos estão sendo tratados mais
favoravelmente do que antes. O número
de crianças que recebem atenção
especial na escola para incapacitados
física e mentalmente tem aumentado
bastante. São agora cuidadas com
responsabilidade e interesse. Minha
esposa e eu nos regozijamos em poder
nos relacionar com pessoas de todos os
níveis da sociedade, desde os mais
privilegiados até os mais carentes.
■ Envolve-se sua família em atividades
cristãs?
Procuramos dar a Deus a prioridade
em tudo que fazemos. Temos culto toda
manhã, mas achamos cultos à noite
difíceis. Raramente temos refeições
juntos. Esta é uma das razões por que
amo tanto os sábados — é o único dia da

semana quando podemos todos nos
assentar e ter nossas refeições juntos, um
verdadeiro dia de família. Nossas
crianças tomam parte em tudo que a
igreja oferece e o programa para os
jovens é intenso. Procuramos tomar
parte no trabalho da igreja. Atualmente
sou professor da escola sabatina e
secretário de mordomia e publicações. A
carga é um tanto pesada e no próximo
ano pretendo pedir para ser aliviado de
alguns destes encargos.
■ Compreendo que o senhor é um
campeão na campanha da recolta.
Sempre gostei da recolta — ir de
porta em porta! E tenho tido bastante
sucesso através dos anos, pedindo
contribuições para causas dignas
promovidas por nossa igreja. Depois de
me tornar governador geral, não pude
mais bater de porta em porta, mas tenho
alguns contatos selecionados.... Este ano
levantei US$11.000,00.
■ A partir de sua experiência, que
conselho daria a nossos jovens?
Primeiro, envolva-se. Não seja um
membro de igreja só pelo nome. Não
basta ter nascido na igreja; experimente
o novo nascimento. Experimente a
alegria de ser um cristão verdadeiro.
Segundo, seja guiado pelo Senhor.
Uma das minhas promessas favoritas da
Bíblia é: “Reconhece-O em todos os teus
caminhos, e Ele endireitará as tuas
veredas” (Provérbios 3:6).
Terceiro, escolha um alvo elevado.
Obtenha boa instrução. Trabalhe com
afinco. Estabeleça um alvo elevado.
Buscar a excelência não é sinal de
orgulho mas de avançar para a alta
vocação, como Paulo disse em
Filipenses 3:14. Não permita que
pressão de colegas o desvie de seu alvo.
Deus espera que desenvolvamos ao
máximo os talentos que nos outorgou.
Assim procure ser o melhor a seu
alcance.

Entrevista por
Delvin Chatham
Delvin A. Chatham é diretor de educação
para a Associação do Norte do Caribe. Seu
endereço é: P.O. Box 580; Christiansted, St.
Croix, USVI 00821-0580; E.U.A.
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■ Crescia também sua fé?
Não realmente. Enquanto estava na
Força Aérea me desviei. Esqueci do meu
Senhor. O adventismo não era mais a
força motriz em minha vida. Mas depois
de voltar à minha ilha, algo aconteceu
comigo. Uma voz interior parecia
convidar-me a voltar a meu verdadeiro
lar. Desta vez foi uma verdadeira
experiência de nascer de novo. Decidi
estabelecer-me como dentista cristão.
Minha esposa associou-se como
contabilista. O Senhor fez nosso trabalho
prosperar. Fortaleceu igualmente nossa
fé. Ambos participávamos nas atividades
da igreja e nos envolvemos em
programas que podiam fortalecer a
comunidade.
■ Quando a nomeação para ser
governador geral lhe chegou, qual foi
sua reação?
Incredulidade. Venho de um lar
humilde. Jamais podia aspirar a uma
posição como esta. Minha família e eu
fizemos disto objeto de oração. Os
exemplos de José, Daniel, Ester,
Neemias nos vieram à mente. Nossas
vidas não nos pertencem. São Suas para
nos possuir e nos dirigir. Tudo que Deus
espera de nós é que nos submetamos a
Ele.
■ Foi fácil aceitar a nomeação?
Quisera que fosse. Havia oposição
de dentro da igreja e de fora. A de dentro
punha em dúvida minha fé e
compromisso: Que faria se houvesse uma
visita real no sábado? Pode você ser um
adventista verdadeiro ocupando um posto
político tão alto? Como pode você servir
dois senhores? De fora da igreja, as
pessoas se perguntavam se daria muita
projeção à Igreja Adventista do Sétimo
Dia. De um modo ou de outro, um fator
significante era claro em minha mente.
Deus é o soberano deste Universo, e
quando Ele chama gente simples como
nós para servir, Ele tem um propósito, e
Ele provê a força. Nossas ações deviam
ser governadas apenas pela pergunta:
Estamos servindo os propósitos do
Senhor soberano?
Creio que nossa igreja devia
comunicar a todos os membros,
especialmente aos moços e moças, a
mensagem de que qualquer que seja a
linha de trabalho, uma vez que não
contrarie as exigências de Deus,
devíamos buscar o melhor naquela
profissão. Deus quer que sejamos a
cabeça e não a cauda. Para um
adventista, o céu é o limite.
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Atitudes podem
levar ao êxito
ou ao fracasso
Mary
Wo n g

D

uas jovens estudantes do presente e
dois gigantes literários do passado
levam a autora a refletir que
atitudes podem fazer a vida permanecer
nas nuvens ou saltar para o arco-íris.

Betty: sou eu destinada
para as nuvens?

● ● ● ● ● ●

A rica voz de contralto encheu o
auditório e me encantou. Levantei os olhos
e vi Betty.* Era sempre um prazer ouvi-la
cantar. Ela cativou minha atenção quase
desde o primeiro dia em que associei-me à
escola como diretora do Departamento de
Inglês. Betty era atraente, talentosa e
vivaz. Aprendeu inglês com facilidade e
podia falar como gente da terra. Esta
menina terá um futuro brilhante, pensei
comigo mesma. Contudo, uma surpresa
me aguardava. Havia dias em que Betty
era radiante, aparentemente no sétimo céu.
Saia-se muito bem nas classes. Mas em
outros dias desaparecia das classes — de
fato, da vista por dias. Betty era vítima de
depressão. Toda vez que era acometida por
esse mal, ela se enterrava no refúgio de
seu quarto, sem poder fazer nada até que a
depressão passasse.
Que estava errado? Uma infância
infeliz. A infidelidade do pai e a
conseqüente amargura da mãe tinham
influído sobre a pequena Betty. Ao crescer
Betty tornou-se mais e mais amarga com
relação aos pais por a terem privado de
uma infância feliz. Estava convencida de
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que seu futuro estava arruinado por isto.
Um namoro fracassado piorou sua
condição.
Quando Betty aproximava-se da
formatura, eu seriamente pensava em
empregá-la como professora. Mas não o
fiz, simplesmente por causa de seu
comportamento imprevisível. Uma
professora, por mais capaz que seja, não
pode ter tal comportamento. Escolhi outra
pessoa, menos capaz porém mais estável.
Betty achou trabalho como professora
numa escola secundária. Seu conceito
próprio melhorou, e pôde sair-se bastante
bem. Infelizmente, sua velha enfermidade
voltou, e teve de deixar de lecionar para
ocupar outro emprego. Hoje ela está fora
da igreja e ainda chafurdando em
comiseração — um defeito que a tem
impedido de ser tão bem-sucedida como o
poderia ser, porque Betty atravessou as
tempestades da vida e só viu sombra e
escuridão nos dias futuros.

Arlene: as nuvens não
duram para sempre
Arlene* veio à escola alguns anos
mais tarde. Como Betty, ela também era
vítima de um lar desfeito. Seu pai tinha
abandonado o lar. Sua mãe era
esquizofrênica, e assim era seu único
irmão. Enquanto na escola, Arlene não só
era constantemente envergonhada pelo
comportamento bizarro do irmão, que
freqüentava a mesma escola, mas também
era sujeita a ofensas físicas e verbais de
parte de sua mãe toda vez que ela aparecia
no campus, o que era muito freqüente.
Arlene temia passar férias em casa; assim

ela preferia a solidão de um campus vazio
durante os meses de verão. Sua mãe era
possessiva. Toda vez que Arlene tinha um
namorado, a mãe fazia seu melhor para
romper a amizade. Nunca teve uma
relação bem-sucedida até à morte da mãe.
Tinha Arlene razão de sentir-se
miserável e deprimida? Bastante. Não
obstante estava resolvida a não permitir
que circunstâncias adversas a impedissem
de tirar o melhor partido da vida. Sempre
prestativa, radiante e otimista, era uma das
meninas mais alegres no campus. Sensível
ao sofrimento como resultado de seu
passado infeliz, decidiu estudar
enfermagem a fim de aliviar o sofrimento
de outros. Depois da formatura, trabalhou
como enfermeira antes de se tornar uma
das administradoras num orfanato,
devotando sua vida para cuidar dos
pequenos órfãos. Hoje ela está bem
casada. Diferente de Betty, Arlene
atravessou as tempestades da vida mas só
viu a luz da aurora.
Refletir sobre o que Betty e Arlene
fizeram de suas vidas levou-me a uma
viagem literária nas vidas de Jonathan
Swift e Charles Lamb.

Swift — sempre
amargurado
Jonathan Swift (1667-1745), um dos
mais notáveis escritores da língua inglesa
de seu tempo, era conhecido por suas
sátiras amargas e ofensivas nas quais
fustigava indivíduos, seu país e o mundo.
Embora houvesse breves vislumbres do
lado humorístico de Swift em algumas de
suas cartas e escritos, tão amargas eram
suas sátiras que alguns críticos o
consideravam um misantropo. O Conde de
Orrery considerava os escritos de Swift,
particularmente Gulliver’s Travels, uma
misantropia intolerável, “a representação
que ele nos legou da natureza humana,
deve aterrorizar e degradar a mente do
leitor que o contempla”.1 Martin Day era
da mesma opinião: “O maior satirista da
literatura inglesa pode ser explicado
superficialmente como um doente para
quem, como o doentio Carlyle, o mundo
todo tinha um mau cheiro.”2
Swift foi o filho póstumo de um
inglês que deixou sua família e mudou-se
para a Irlanda para melhorar sua sorte.
Conseqüentemente Jonathan e seus quatro
irmãos foram criados por seu tio Godwin.
Lamentando sua sorte como um “parente
pobre”, Swift tornou-se um jovem
desagradável cujo relacionamento com seu
tio azedou-se. Quando o tio morreu,
Jonathan descobriu que fora excluído do
testamento. Amargurado, Swift voltou à
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Lamb — coragem
para viver
Charles Lamb (1775-1834) é
conhecido como “o príncipe dos ensaístas
ingleses”. Os leitores deleitam-se com
seus escritos — cômicos, lépidos,
divertidos e engraçados — ensaios que
pouco revelam de seu passado trágico.
Lamb foi filho de um escrivão
confidencial de um advogado. Aos 17
anos, começou a trabalhar como escrivão
na Casa das Índias Orientais e aí trabalhou
durante os 33 anos seguintes. Tanto ele
como a irmã eram vítimas de uma
tendência hereditária para doença mental.
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Ainda jovem, Lamb enamorou-se de uma
menina graciosa. Pensou que sua vida ia
ser feliz, mas a moça o abandonou para
casar-se com alguém de posição mais
elevada na sociedade. Lamb não suportou
a ruptura romântica e acabou por algum
tempo numa instituição para doentes
mentais. Depois de se recuperar escreveu
em tom de humor para William Coleridge:
“Voltei à sanidade, e não mordo ninguém.
Mas louco eu estava.”4
Um ano mais tarde, a tragédia o
acometeu de novo quando sua irmã mais
velha apunhalou a mãe num ataque de
loucura. Lamb então decidiu assumir
responsabilidade por sua irmã o resto da
vida. Isto significou mudanças constantes
para os dois a fim de impedir bisbilhotice.
Aos 23 anos, Lamb achou seu trabalho na
Casa das Índias Orientais maçante e seus
compromissos familiares aumentando:
sustentar uma irmã maníaca, uma tia
moribunda e um pai prematuramente senil.
Permitiu Lamb que estas tragédias em
sua vida o assoberbassem? Não.
Desapontado em seu primeiro amor e
temeroso de que tendências hereditárias
para loucura passassem para outras
gerações, ele desistiu de casar-se. Mas
escreveu “Dream Children”, um ensaio
cheio de sentimento e não obstante
divertido e humorístico descrevendo os
filhos que imaginava ter. Mais notável
entre suas obras foi Essays of Elia, um
volume de reflexões pessoais deleitosas.
Diferente de Swift, não vituperou a
fraqueza e falibilidade da humanidade. Ao
contrário, enfrentou a vida positivamente:
“Freqüentemente derramo lágrimas no
filamento variegado por causa da plenitude
de alegria diante de tanta vida.... Estou
resolvido a viver uma vida alegre no meio
de pecadores.”5
A seu respeito Day escreveu: “Ele
tinha razão nas séries de tragédias pessoais
e de família para desafiar os deuses e
queixar-se de que o mundo estava errado e
o tinha prejudicado. Mas atrás do Elia [um
pseudônimo que usou para seus volumes
de ensaios] há um monumento de
coragem, alguém que não proclamava suas
realizações e que não pedia que o mundo
se moldasse a seu plano. Possivelmente
ninguém, e certamente ninguém com a
ameaça de loucura pairando sobre ele,
tem-se comportado com tanta sanidade e
integridade.”6

habilidade? Não. As circunstâncias? Não.
A diferença é atitude.
Considere Paulo, por exemplo. Sua
vida foi tal, de modo a oscilar entre as
polaridades de Swift e Lamb, Betty e
Arlene, mas ele não permitiu que o
pessimismo dominasse sua vida. Tinha a
atitude certa. Para ele nada na vida
realmente tinha importância exceto Jesus.
Viver ou morrer, Jesus era tudo para ele.
Sofrendo fome, labuta, rejeição, prisão e
traição — tudo isto e mais ele podia
suportar por causa de sua atitude:
“Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o Seu
propósito” (Romanos 8:28). Mesmo
aguardando a morte ele podia escrever:
“Mas uma coisa faço: esquecendo-me das
coisas que para trás ficam e avançando
para as que diante de mim estão, prossigo
para o alvo, para o prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus”
(Filipenses 3:13 e 14).
O frágil barco da humanidade é
amiúde chacoalhado no mar tempestuoso
da vida. Emergir da tempestade um
náufrago ou um sobrevivente, um Swift ou
um Lamb, uma Betty ou uma Arlene
depende de nossa atitude: Somos capazes
de romper através das nuvens e perceber
além o arco-íris das promessas de Deus?
Mary Wong (Ph.D., Michigan State
University) lecionou inglês e dirigiu o
Departamento de Inglês em Taiwan e Cingapura
antes de vir para Burtonsville, Maryland, E.U.A.,
onde agora reside.

Notas e referências
* Não é seu nome real.
1. Remarks on the Life and Writings of Dr.
Jonathan Swift (London: Charles Bathurst,
1755), p. 184.
2. Martin S. Day, History of English Literature
1660-1837 (New York: Doubleday & Co.,
1963), p. 100.
3. William Vaugha Moody & Robert M. Lovett,
History of English Literature (New York:
Charles Scribner’s Sons, 1964), p. 189.
4. Day, p. 518.
5. Idem, p. 524.
6. Idem, p. 522.

Entre os dois: atitude
Que fez a diferença na vida de dois
estudantes e de seus correlativos
literários? Foi o seu passado? Não. Sua
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Inglaterra e posteriormente tornou-se
secretário de Sir William Temple, um
parente distante. Permaneceu com ele
intermitentemente por alguns anos, “lendo
em voz alta para seu patrão, cuidando da
contabilidade e amaldiçoando sua sorte”.3
Entretanto, sua atitude zombeteira para
com pedantes, entre eles Temple, afetou
seu relacionamento com o patrão, e de
novo foi deixado fora do testamento
quando Temple faleceu. Swift ficou ainda
mais amargurado.
Entre 1695 e 1713, Swift ocupou
vários cargos na Irlanda — vigário de
Laracor e deão da catedral de São Patrício,
em Dublin — e partilhou sua sorte com
um povo cuja pobreza e miséria abjetas o
afetaram bastante e o qual, cria, tinha sido
explorado pelo governo britânico. Tomou
a defesa de sua causa, escrevendo sátiras
tão mordentes como “The Drapier’s
Letters” e “A Modest Proposal”.
A amargura de Swift afetou até sua
vida amorosa. Tendo sido repelido por
Jane Waring, ridicularizou o casamento
com ela, embora mais tarde aplacasse.
Desenvolveu uma relação íntima com
Esther Johnson (referida como Stella em
suas obras), a qual evocou as expressões
mais tenras em suas cartas e jornais.
Contudo, embora corresse o rumor de que
ela era sua esposa secreta, não há registro
de seu casamento com ela. Segundo alguns
críticos, sendo o idealista prático que ele
era, não quis arruinar uma relação ideal
com o casamento. Sua morte em 1728, o
deixou desolado. Isto juntamente com o
sofrimento de toda vida devido à vertigem,
surdez e melancolia, intensificaram seu
ódio ao mundo e a seu sofrimento pessoal.
Mestre da língua inglesa, observador
astuto da luta humana com sua simpatia
pelos menos afortunados, Swift poderia ter
feito do mundo um melhor lugar para si
mesmo e para os menos afortunados, mas
isto não haveria de ser. A amargura
marcou sua vida para sempre.

EM AÇÃO
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Associação
Mexicana de
Profissionais
Adventistas
Desenvolvimentos no
Chile

E

m maio de 1996, líderes da
organização de Estudantes
Adventistas em Curso Superior
(EADES) em Arica, Chile, tiveram uma
reunião com o vice-presidente da
Universidade de Tarapaca. Durante a
reunião esboçamos as atividades de nossa
organização, o familiarizamos com outras
associações adventistas semelhantes e
exprimimos nossa preocupação com as
dificuldades que estávamos enfrentando
por causa de aulas, laboratórios e exames
no sábado. O vice-presidente da
universidade nos encorajou a prosseguir
com nossos planos “como um exemplo
para milhares de estudantes universitários”
e nos assegurou que o problema do sábado
seria resolvido favoravelmente. No final
de nossa visita cordial, demos-lhe uma
Bíblia e uma cópia de Diálogo e
oferecemos uma oração a seu favor.
Apreciamos contatos com outras
associações de estudantes adventistas. —
David Sánchez Bisso, Presidente: EADES;
Tucopel #1167; Arica; Chile.

E

m fevereiro de 1996 a Associação de
Profissionais Adventistas do Sétimo
Dia foi formalmente organizada na
Cidade do México, com a seleção de sua
primeira mesa diretora. Sob o moto de
“Unidos em Cristo Para Servir a
Comunidade”, a associação inclui entre seus
membros 130 profissionais adventistas e
estudantes universitários. Sua constituição
inclui os seguintes objetivos:
•

•

•

•

•
•
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Espiritual: Promover a vida
devocional pessoal, o estudo das
Escrituras e a prática dos
princípios e ideais da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
Missionário: Apoiar a
disseminação da mensagem
adventista através de atividades
evangelísticas e de educação,
promovendo serviço à humanidade
e partilhando a fé com colegas e
professores da universidade.
Cultural: Encorajar o estudo e a
análise de questões teológicas,
científicas e humanitárias através
de conferências e seminários.
Saúde: Promover entre seus
membros e comunicar através
deles os princípios corretos de
bem-estar físico, espiritual e
mental.
Social: Manter atitude de respeito
a outros mediante a prática de
princípios éticos cristãos.
Cívico: Reconhecer que a
prosperidade da nação depende da
integridade pessoal de seus
cidadãos, no exercício de seus
direitos democráticos através da
palavra, publicações, votos,
respeitando e obedecendo a
autoridade estabelecida dentro do
princípio fundamental de amor a
Deus e ao próximo.
Econômico: Reunir fundos para
prover bolsas escolares para

O pastor da Igreja Central da
Cidade do México inaugura o
espaço designado para a
Associação Mexicana de
Profissionais Adventistas.

•

•

estudantes mexicanos
adventistas, dentro das normas do
Manual da Igreja e os princípios
da mordomia cristã.
Serviço: Buscar e prover
assistência prática para seus
membros e outros em
necessidade.
Evangelístico: Empenhar-se em
evangelismo tanto dentro dos
distritos da igreja como nos
campi das universidades, com
envolvimento de profissionais e
estudantes adventistas.

A associação já lançou suas primeiras
atividades: (1) um seminário para ajudar
graduados recentes que procuram
emprego, (2) um simpósio sobre
Criacionismo, (3) presente de equipamento
para uma escola adventista local e (4) uma
série de conferências em satélites
mexicanos e sua aplicação em
comunicação e educação.
Apreciamos contatos e trocas com
outras associações profissionais
adventistas. — David G. y Poyato,
Presidente: Apartado Postal M-8490;
06002 México 1, D.F.; México.
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À procura de
conexões
Notícias de
Cuba

E

m dezembro de 1995, membros da
Associação Cubana de Estudantes
Universitários e Profissionais
Adventistas tiveram uma série de reuniões
em três regiões: Leste, Central e Oeste.
Reexaminaram e discutiram os contornos
de uma filosofia bíblica, a relação entre
cristianismo e cultura e a dinâmica do
desenvolvimento da fé. Um número
crescente de profissionais cubanos está
aderindo à Igreja Adventista do Sétimo
Dia mediante batismo, ao mesmo tempo
que estudantes universitários adventistas
encontram um respeito crescente a suas
convicções cristãs no campus. Todos eles
anseiam receber publicações de
adventistas em outros países e com eles
trocar correspondência. Estas podem ser
encaminhadas através de Roger Alvarez,
patrocinador da Associação Cubana de
Estudantes Universitários e Profissionais
Adventistas (ACUPA). Endereço Postal:
Apartado 50; General Peraza, Havana;
19210 Cuba. Fax: 53-7-33-3852.

Líderes de várias associações de
estudantes adventistas têm expressado o
desejo de trocar idéias e planos com
grupos semelhantes em outros países. Eis
uma lista para facilitar tais contatos:
Adventist Student’s Society—
University of Cebu (AdS-UC). A
sociedade tem mais de quarenta membros
e é reconhecida oficialmente pela
universidade. Reúnem-se uma vez por
semana para culto e oração. Endereço:
AdS-UC, c/o Jeffrey L. Abatayo;
Computer Engineering Dept.; University
of Cebu; Cebu City; 6000 Filipinas.
CAUPA no Romblon State College.
Estabelecida em 1992 com o apoio da
igreja adventista local, a associação tem
67 membros. Reúnem-se no primeiro
domingo de cada mês e organizam um
retiro espiritual anualmente. Os planos
incluem oferecer seminários sobre álcool,
drogas e fumo, e patrocinar uma cruzada
evangelística da juventude. Endereço:
AMiCUS, c/o Glorylyn F. Faeldan;
Romblon State College; Odiongan,
Romblon; 5505 Filipinas.
Associação de Jovens
Universitários e Profissionais
Adventistas em Alfenas (AJUPA). A
associaçao reúne profissionais e

estudantes que freqüentam a
Universidade de Alfenas e a Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfenas,
Brasil. Endereço: AJUPA, a/c Nelson
Pedromo; Caixa Postal 232; 37130-000
Alfenas, MG; Brasil.
Association of Adventist University Students in Côte d’Ivoire
(AEEACI). Estabelecida em 1990, a
associação tem aproximadamente 30
membros. Endereço: AEEACI, c/o Jean
Emmanuel Nlo Nlo; Boite Postale 22;
Abidjan 22; Costa do Marfim.
Seventh-day Adventists at Western (SDAW). Estabelecida em 1994,
para congregar estudantes adventistas
que freqüentam a University of Western
Ontario. Endereço: SDAW, c/o Mario
Saric; University of Western Ontario;
Room 340 UCC Bldg.; London, ON;
Canadá N6A 3K7. Telefone: (519) 6613574. Fax: (519) 661-3816.
Nota: Os que desejarem ter sua
associação de estudantes adventistas e/ou
profissionais alistada em números futuros
desta revista deveriam enviar a
informação essencial ao escritório
editorial de Diálogo (ver p. 2). Incluam o
nome da associação, data da fundação,
número de membros, atividades
principais, nomes dos oficiais, endereço
postal, número do fax e endereço e-mail.
Se possível, prover uma ou duas boas
fotografias com os títulos, enfocando
acontecimentos ou atividades
significativos.

Diálogo 8:3—1996

27

● ● ● ● ● ●

Reunião de estudantes e profissionais adventistas em Holguín e Placetas, Cuba.

PRIMEIRA
PESSOA

●

●

●

●

●

●

●

O

menino pegou meus sapatos, uma
espingarda pendendo de seu
ombro. “Bonitos,” disse, passando
a mão sobre o couro engraxado antes de
enfiá-los numa sacola surrada. Eu estava
sentado, aturdido e sem protestar, um
estudante universitário de Ruanda de
malha e jeans azuis, agora só de meias, um
anel de soldados armados entre mim e a
fronteira. O mês, desde aquela tarde de
abril quando Aline e eu havíamos viajado
para casa para as férias de Páscoa, tinha-se
tornado uma eternidade de horrores. “Vêlo-ei em breve,” disse ela quando a deixei
em Kigali antes de ir visitar meus pais.
“Em breve!” As palavras
atravessaram-me na garganta. Eu devia
estar me preparando para meus exames

Receava meu futuro. Sabia que era
hutu por parte de meu pai, mas a gente
dizia que me parecia com minha mãe. Os
tutsis são geralmente mais altos, com nariz
pontudo, mãos e pés delgados,
comparados com os hutus, que são da raça
banto mais encorpados e musculosos. Os
problemas gradualmente estabilizaram e
minha mãe tinha estado em casa por vários
anos quando esta nova tragédia explodiu.
Um pânico frio nos acometeu quando
ouvimos da matança. Tutsis e pessoas
problemas de serem amigas dos tutsis
eram o alvo. “As coisas vão acalmar antes
dos problemas chegarem aqui,” dizíamos
uns aos outros.

Deus cuidará
de nós

As coisas não se acalmaram. Uma
semana mais tarde uma turba passou por
nossa estrada. A família dispersou-se em
pânico. Corri através do quintal e entrei na
cozinha do casebre. Instintivamente
remexi em meu bolso à procura da navalha
que sempre levava para emergências
médicas. Então enterrei meus dedos e
artelhos na parede de adobe, agarrando-me
para subir, ao desbastar a cordoalha seca
que amarrava touceiras de bambus num
forro sólido.
A gritaria se aproximava. Minha
respiração arranhava minha garganta.
Poeira caía sobre minha cabeça e ombros.
Finalmente uma touceira de bambu abriuse. Tapei o buraco e arrastei-me no espaço
apertado sob o telhado. Um tremor
apoderou-se de mim, mas forcei-me a
repor no lugar o bambu solto. Então deiteime sobre o estômago. Momentaneamente
imaginei como sentiria morrendo e
unindo-me aos espíritos ancestrais no
mundo misterioso de além. Quando
menino, queria tornar-me padre católico.
Depois na universidade, deslizei fora da
igreja, confundindo o Deus dos cristãos
com a divindade suprema dos ancestrais.
“Traidores!” A multidão arrombou o
portão e três deles surgiram à vista.
Imundos. O cabelo desalinhado. Trapos
envolvendo a cabeça. Um com um cacete.
Outro com uma lança. O terceiro com uma
machadinha. Minha respiração gelou.
Não! Mesmo com o barro branco
lambuzando sua face e camadas de trapos
em volta de seu corpo sudorento,
facilmente reconheci um antigo colega de
escola.
Avançaram. Madeira sendo
despedaçada. Batendo. Gritando.
Quebrando vidro. Amaldiçoando. Então
mais gritos. Minha vida ficou bloqueada
em marcha lenta. Detalhe seguiu-se a

Corrine
Va n d e r w e r f f

Uma história de esperança, de um
estudante de medicina, na sangrenta
guerra civil de Ruanda
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finais na escola de medicina. Planejávamos
casar em agosto. Ela ia fazer seu estudo de
mestrado em economia enquanto eu seria
um interno. Em vez disto o avião do
Presidente Juvenal Habyarimana foi
derrubado em 6 de abril de 1994. Então a
seqüela sangrenta, as turbas enfurecidas, o
ódio étnico, as matanças e agora esses
rufiões armados entre a fronteira e mim.
Quando eu era menino, pressões
étnicas forçaram minha mãe, de raça tutsi,
a fugir de casa. Minha avó, de raça hutu,
procurou confortar-me, para ajudar-me a
compreender a complexidade à base da
inimizade entre hutus e tutsis e para me
encorajar a viver em paz com ambos.
Meu avô e seus companheiros
amaldiçoavam os assassinos tutsis que se
infiltravam e matavam hutus, e se gabavam
do que os hutus fariam se pegassem um
deles.
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Calma antes da
tempestade?
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Escape para lugar seguro
Quando Malaquias foi-se, entrei na
casa e, não querendo crer o que estava
fazendo e por que, tirei no dinheiro da
família e minhas economias dos
esconderijos. Enfiei roupas e outras coisas
numa sacola. Quando já era bem escuro,
uma motocicleta chegou até ao portão.
“Suba.” O motorista não desperdiçou
palavras. “Eu o estou levando à borda do
município.” Na última barricada da milícia
ele apontou para o outro lado. “A fronteira
da Tanzânia é ali. Pela manhã...” Ele
assumiu que eu fugiria do país, mas
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quando cheguei a uma encruzilhada volteime para Butare. O campus da universidade
tinha permanecido sempre neutro.
Esperava que fosse seguro.
O campus parecia o mesmo quando
cheguei, mas tudo tinha mudado. Hutus e
tutsis não mais se misturavam, e aqueles
dentre nós de linhagem mista não
pertencíamos nem a um grupo nem ao
outro. No dia seguinte, voltei a meu
trabalho como assistente médico-chefe no
dispensário dos estudantes. Aquela noite a
cidade de Butare caiu. “Deus cuidará de
nós,” disse um amigo.
“Como pode você dizer isto?”
perguntei. “Você não sabe o que está
acontecendo?” Mesmo então podíamos
ouvir o tiroteio na cidade.
“Isto não é obra de Deus,” replicou.
“Mesmo se perdemos todos e tudo, sei que
Deus um dia fará prevalecer o direito.”
Na tarde seguinte soldados chegaram
ao campus, prendendo tutsis e
simpatizantes de tutsis. Levaram
caminhões e mais caminhões a lugares
solitários de execução. O horror daquela
noite... Fui num dos primeiros grupos. Um
amigo de meu primo no exército pulou
entre mim e os outros, e conservou-me
perto dele toda a noite. Somente a
temperatura escaldante sob o teto de metal
durante o dia e o frio à noite me tornavam
consciente das horas. Numa noite terrível
invoquei silenciosamente o supremo
Todo-poderoso que eu não conhecia.
“Deus! Socorro! Ajude-me a escapar!”
Repeti esta oração várias vezes. “Ajudeme a escapar!”
Pela manhã o nome de um oficial
amigo veio-me à mente. Em pleno dia,
desci a escada e dei o sinal ao guarda. Ele
foi chamar meu amigo. O oficial
concordou em escoltar-me de jipe até a
fronteira. A caminho encontrei um colega
de classe. “Tem notícias de Aline?” ele
perguntou.
“Ainda não.”
“Ó, Ricardo, meu amigo.”
“Você a viu?”
“Ela estava com aquela gente na
igreja católica ao norte de Kigali.” Durante
conflitos prévios, o povo sempre
encontrava segurança nas igrejas. Desta
vez... Um fogo alimentado com gasolina
tinha devorado a igreja onde Aline e sua
família tinham procurado abrigo. De
algum lugar distante vinham aquelas
palavras: “Vê-lo-ei em breve.”
No dia seguinte chegamos à fronteira.
Esperei. Horas se passaram enquanto meu
amigo negociava com os guardas. Um
grupo de jovens armados ajuntou-se a meu
redor. Tomaram minha jaqueta. Depois

meus sapatos. Tudo que eu tinha era
minha sacola com documentos pessoais.
“Você!” Levantei a cabeça. Um
guarda indicou o portão. “Vá!”
Agarrando minha sacola, fui na
direção que ele apontava. Depois estava
correndo de meias através do portão e
através da fronteira.
“Meu dinheiro se fora.” Não sabia o
que dizer quando a mãe de um antigo
colega me convidou para ficar. Até então,
as economias de minha família tinham
convencido amigos e soldados a me
ajudar. Ela vivia com penúria. Não podia
abrigar-me indefinidamente. “Mas que
posso fazer sem dinheiro?” Ao ponderar
minha situação, lembranças horríveis
vieram-me à mente. “Tenho dinheiro.
Pagarei!” Procurei afogar estas súplicas
desesperadas e como eles tinham sido
silenciados a machadadas e como depois o
dinheiro tinha sido arrancado de seus
bolsos.
“O dinheiro não os ajudou.” Esta
idéia súbita me chocou. “Então por que
eu? Por quê?”

Novo começo
Quando era menino, minha avó e
minha mãe me diziam que Deus tinha um
plano para minha vida. Desde aquela noite
no sótão tinha continuado a orar. Dois
estudantes me convidaram a ir para o sul
com eles. Viajamos de barco, de bicicleta,
a pé. Finalmente achei trabalho de modo
que pude cessar minhas andanças. Os
acontecimentos se entrosaram. Encontrei
um amigo cristão, uni-me a um grupo de
estudo da Bíblia e comecei a freqüentar a
igreja. Meu modo de pensar começou a
mudar. Reconheci que Deus me deu vida e
decidi entregar-lhe minha vida. Num belo
dia de sábado fui batizado na Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
Pela graça de Deus pude recomeçar
meu estudo de medicina. Não sei outro
modo de dizer-Lhe obrigado e a todos que
me ajudaram, exceto devotando minha
vida ao serviço de outros.
Corrine Vanderwerff é uma missionária e
escritora sediada com seu marido em Lubumbashi,
Zaire. Ela ajuda a administrar projetos de
patrocínio de crianças da organização REACH e
dirige grupos de estudos bíblicos de mulheres.
Esta história é um excerto de seu livro Kill Thy
Neighbor (Boise, Idaho: Pacific Press Publishing
Association, 1996). Seu endereço: P.O. Box
72253; Ndola; Zâmbia.
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horrível detalhe. Meu colega de classe
com uma machadinha. Os outros dois.
Minha mãe. Arrastada pela porta aberta.
Pedindo misericórdia. Protestando sua
inocência. Orando.
Minha boca ressequida com silêncio.
Um impulso frenético me impelia a saltar
de meu esconderijo. Parar seus atacantes.
Mas fiquei rígido, os olhos abertos.
Observando aquilo que não tinha poder
para sustar. Parecia como se não a
conhecessem. Não a escutassem. A
machadinha. O cacete. A lança. Minha
mãe! Depois foi minha irmã. Então meu
irmão.
Caí num estupor, jazendo tão quieto
como os corpos no quintal. Depois da
turba ir embora, mesmo depois de
escurecer, ainda não me mexi. Meu
coração chorava, suplicava, me ordenava
descer e cavar uma sepultura rasa para
seus pobres corpos, para dar-lhes a
dignidade de serem recebidos pela terra.
Meu bom senso, porém, reteve-me onde
estava. Advertiu-me a não me mover. Não
fazer nada que indicasse haver ainda
alguém vivo ali. Na segunda noite, quando
Malaquias, nosso empregado hutu, veio
para cuidar das vacas, forcei-me a descer.
“Ricardo?” O hutu corpulento gelou.
“Preciso de sua ajuda.” Contei com
nossos anos de viver juntos como irmãos.
“Que devia eu fazer?” A voz de
Malaquias soava tão obtusa como as
sombras.
“Tenho dois amigos...” A porta de
meu quarto abriu-se. Escrevi-lhes um
bilhete. Entregando-o a Malaquias, fiz a
pergunta que temia: “Meu pai?”
Malaquias olhou-me com um olhar
frio e sem esperança.
“Que aconteceu?”
“Hoje numa plantação de banana.
Eles o acharam.”
“A milícia?”
“Não sei. Há quem diga que
escoteiros FPR (tutsi) revidaram por causa
de sua mãe e outros.”

LIVROS

●

●

●

●

●

●

The Seventh-day Men:
Sabbatarians and
Sabbatarianism in England and Wales, 16001800, Bryan W. Ball (Oxford:

Clarendon Press, 1994; 402
pp.).

●

The Case for Creationism,

Colin Mitchell (Grantham,
England: Autumn House, 1994;
283 pp.).
REVISTO

POR

JAMES GIBSON .

Este é o terceiro dos livros do
Dr. Ball sobre o surgimento das
doutrinas da Igreja Adventista do
Sétimo Dia na Inglaterra do séc.
XVII. Eruditas e bem escritas, estas obras constituem não só
contribuições significativas ao conhecimento mas também
instrumentos de evangelismo nas mãos corretas.
Por que um movimento religioso que tinha
experimentado êxito no séc. XVII praticamente morreu no fim
do séc. XVIII? Ball não ignora as correntes intelectuais da
época; o Iluminismo não favorecia o crescimento da igreja.
Mas outras denominações sobreviveram e aumentaram com o
reavivamento evangélico. Por que não os sabatarianos? Para
Ball, “um corpo ministerial capaz e espiritual é indispensável
para o bem-estar da igreja” (p. 315); congregações
prosperaram quando um tal ministério existia e declinaram
sem ele. Isto, naturalmente, deixa sem resposta a pergunta
pois havia tão poucos ministros do calibre certo,
especialmente no séc. XVIII. É uma pergunta que ele não faz,
mas para a qual ele provê material para uma resposta.
Em 1679 os sabatarianos recusaram uma proposta por
um de seus mais hábeis ministros, Francis Bampfield, para a
criação de uma organização que transcendesse as
congregações locais. Enquanto outras igrejas nãoconformistas avançaram para alguma espécie de estrutura
frouxa, os sabatarianos permaneceram em congregações
isoladas com nada mais do que contatos informais entre eles.
Na época, isto parecia funcionar bem, mas não havia ninguém,
por exemplo, que pudesse lançar o apelo para o treino de um
ministério vibrante. E com um número de membros em
declínio, as congregações acharam difícil manter um ministro.
Como resultado, pastores do sétimo dia freqüentemente
partilhavam seu serviço numa igreja sabatariana com o de
uma congregação dominical. A divisão de tempo e lealdade
não contribuiu à edificação enérgica de congregações. Além
disto, o movimento como um todo parece ter caído no que
Ball chama uma “reticência silente” (p. 325).
De maior importância foi a incapacidade dos membros
de passarem suas convicções a seus filhos. Sem organização,
sem evangelismo vigoroso, as congregações tornaram-se
progressivamente mais velhas e acabaram morrendo.
Aquele que tem ouvidos para ouvir...

The Case for Creationism
cobre mais terreno do que qualquer
livro adventista desde o livro Origin
by Design, de Harold Coffin, 1983.
O autor recebeu qualificação em
geografia pela Universidade de
Cambridge. Sua carreira
profissional inclui ensino, pesquisa,
escrita e consulta. Tem-se
interessado ativamente em criacionismo durante ao menos duas
décadas.
O livro tem quatro partes: A primeira esboça o
desenvolvimento da visão mundial da época de Darwin e sua
importância na aceitação da evolução. A segunda parte
apresenta argumentos criacionistas de áreas tão diversas como
origens, processos geológicos, fósseis, métodos de datação e
biologia. A terceira parte enfatiza a credibilidade das
Escrituras e sentido literal de Gênesis 1-11. A última seção
apresenta uma visão criacionista da história primitiva da Terra.
Três breves apêndices são incluídos nos quais discute
genealogia britânica, analogias entre Gênesis e Apocalipse e a
possibilidade de uma inclinação do eixo da Terra em
associação com o Dilúvio. O livro tem um vocabulário útil,
bibliografia e índice.
The Case for Creationism apresenta um sumário de
argumentos criacionistas. Sua maior fraqueza é uma relutância
em identificar os defeitos de alguns destes argumentos. Do
lado positivo, a apresentação de Mitchell das bases filosóficas
da filosofia cristã-bíblica é bem-feita e ao ponto. A breve
comparação das diferentes interpretações de Gênesis é útil.
Embora os leitores possam discordar de Mitchell quanto à
história primitiva da Terra, acharão a discussão estimulante.
Do lado mais crítico, achei vários erros, bem como pontos dos
quais discordaria. Exemplos incluem a discussão de “espécies
de Gênesis” nas pp. 14 e 15, a aparente aceitação da proposta
que a velocidade da luz teria mudado, a rejeição de falhas de
empurrão e diversos detalhes na discussão de fósseis, no
capítulo 9.
Não obstante, o livro é uma tentativa admirável de
compilar e expressar vários argumentos criacionistas. O estilo
é claro e legível. A amplitude dos tópicos fazem do livro um
bom sumário dos argumentos a favor da Criação, mas resulta
numa mistura de argumentos fortes e fracos. O leitor precisará
ser capaz de avaliar criticamente os argumentos apresentados
em vez de simplesmente aceitá-los como se acham.

Harry Leonard (Ph.D., Universidade de Londres), é chefe do
Departamento de Humanidades em Newbold College, Binfield, Bracknell,
Inglaterra.

James Gibson (Ph.D., Loma Linda University) é diretor do Geoscience Research Institute, Loma Linda, CA 92350; E.U.A. E-mail:
jgibson@ccmail.llu.edu.
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editado por Roland Meyer
(Lausanne, Suíça: Éditions Belle
Rivière, 1995; 237 pp.).
REVISTO

POR

SÉRGIO E. BECERRA.

Esther: A Theological
Approach, Angel Manuel

Rodríguez (Berrien Springs,
Michigan: Andrews University
Press, 1995; 162 pp.).
REVISTO

Onze teólogos adventistas do
mundo franco-fônico deram um
belo presente ao adventismo: uma
série de artigos sobre a história da
redenção de uma perspectiva bíblica
e uma discussão das implicações
contemporâneas de doutrinas
bíblicas centrais. Opiniões frescas e estimulantes sobre tópicos
como a Criação, a eleição de Israel, a pessoa de Jesus, lei e
graça, a nova vida em Cristo, antropologia bíblica, morte e
ressurreição e a Segunda Vinda fazem deste livro um volume
erudito e prático.
O livro esboça exatamente o que o título diz: “Andar
com Deus”. Os autores tentaram transferir a teologia do alto
pedestal do debate intelectual para onde vivemos, trabalhamos
e adoramos. No processo, eles desafiam o leitor a conhecer a
Deus e nEle confiar numa relação pessoal. Algumas amostras:
Sobre o significado da vida: “Nossas vidas não deslizam
num vazio cósmico, vivemos coram deo (diante de Deus), para
usar a expressão de Lutero — um Deus amante e compassivo
que deseja o bem-estar de Seus filhos. É este marco transcendental que dá a nossa vida seu significado essencial e final”
(p. 5).
Sobre a natureza de Cristo: “A teologia freqüentemente
trai a natureza de Cristo, apresentando apenas um aspecto com
o detrimento do outro. Os aderentes de mistério enfatizam Sua
divindade enquanto que cépticos retêm Sua humanidade....
Ambos partem de uma compreensão errônea do divino e do
humano como se Deus e o homem fossem separados por uma
parede intransponível. Agora, se uma pessoa viu o CristoHomem ela viu Deus o Pai, o que significa que o humano e o
divino não são radicalmente incompatíveis. Ao contrário, sua
essência íntima se encontra e se une na pessoa de Jesus,
demonstrando que um elo essencial ainda nos une com Deus”
(p. 84).
Sobre lei e graça: “Lei e graça... são dois aspectos da
ação divina. Um estudo cuidadoso da legislação do Pentateuco
mostra-nos evidência irrefutável de que a lei de Deus já é, de
muitos modos, uma revelação de Sua graça” (p. 102).
Sendo uma obra coletiva, a qualidade das contribuições
neste livro varia, mas isto não diminui a inspiração, o valor e a
contribuição dos artigos. Este livro apelará a todos os leitores
cristãos, incluindo universitários e profissionais, que
apreciarão esta abordagem nova da história da redenção.
Sérgio E. Becerra é candidato doutoral em história da igreja na
Universidade de Strasbourg, França.
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POR

WILMA MCCLARTY.

O Livro de Ester perturba o
cânon bíblico. Muita coisa exige
explicação: Por que um enredo tão
vingativo? Por que uma judia se
casaria com um não-judeu? Por que
poucos destes personagens são
mencionados na história secular?
Rodríguez discute estes problemas no contexto da questão
mais significativa do livro — por que Deus não é mencionado
uma só vez?
Rodríguez apresenta três argumentos. Primeiro, a
ausência de Deus e de linguagem religiosa é intencional, não
um olvido. O autor de Ester é muito consciente de sua arte,
deliberadamente omitindo ou incluindo somente aquilo que
apoiaria o propósito da história. Em segundo lugar, esta
omissão não pode ser interpretada como rejeição por parte do
autor do envolvimento de Deus nos negócios humanos.
Rodríguez mostra que todos os protagonistas da história são
bem conscientes do divino. Em terceiro lugar, o livro deve ser
compreendido à luz dos problemas teológicos que os judeus
enfrentavam durante o exílio e o período pós-exílico, o mais
significativo sendo a idéia de que Deus os tinha desertado: “O
autor de Ester assume a perspectiva e a experiência dos
leitores a fim de fortalecer sua fé. Como Deus lhes parece
como que ausente de sua história, o autor decide omitir
qualquer referência a Ele na história. No nível ideológico, a
ausência de Deus é interpretada como um testemunho a Sua
transcendência. Ao mesmo tempo, Deus é descrito como
presente, operando quieta mas eficazmente dentro da história,
a favor de Seu povo eleito” (p. 111).
Embora suas 561 notas e 146 referências bibliográficas
poderiam sugerir outra coisa, o livro é legível: As referências
não obscurecem, o estilo não é complicado e as transições
põem em evidência a lógica dos argumentos. A caraterística
mais louvável do livro é uma erudição bem enfocada — todos
os argumentos são pesquisados e depois analisados em relação
ao propósito do livro.
Rodríguez relembra a seus leitores uma vez mais que
“toda Escritura é dada por inspiração de Deus”. Dado este
enfoque, o livro de Ester revela que “o divino é transcendental
e imanente ao mesmo tempo”, que “qualquer um que crê pode
se tornar parte do povo de Deus”, e, finalmente, que “o mal é
por sua própria natureza vencível” (p. 112).
Wilma McClarty (Ed.D., University of Montana) ensina literatura,
composição e oratória no Southern College of Seventh-day Adventists em
Collegedale, Tennessee, E.U.A.
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Cheminer avec Dieu,

PA R A S U A
INFORMAÇÃO

A. Marissa
Smith
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●

A rede
mundial

Como devíamos nos relacionar com a
Superestrada da Informática que
reduziu o mundo ao tamanho de um
escritório?

E

ra uma tarde quente de sábado.
Liguei meu computador à procura
da rede eletrônica mundial. Umm,
pensei comigo mesma, que devia eu
explorar hoje? Toquei na tecla “Cristão” e
apertei o botão submit.
Oh! Dentro de segundos site após site
concernente a cristianismo apareceu em
minha tela: estudos bíblicos, questões
denominacionais, ministérios de
evangelização, música cristã
contemporânea, obra missionária e assim
por diante. Até o Vaticano estava na Web!
Era maravilhoso entrar em contato com
cristãos de todas as partes do mundo e
partilhar suas crenças, preocupações e
opiniões.

Que é esta rede mundial?

● ● ● ● ● ●

A Internet, uma rede global de
computadores, permite partilhar
informação eletrônica. Qualquer pessoa
pode ter acesso à informação mediante um
computador pessoal ligado à Internet. A
rede mundial, referida comumente como a
Web, é um modo novo e popular para
obter informação na Internet.1 A Web
torna um prazer obter informação na
Internet.
Todo documento disponível na Web
tem um endereço. O endereço diz a seu
computador como atingir aquele site.
Funciona como o endereço de sua casa,
que diz ao carteiro onde entregar sua
correspondência. Um endereço na Web
chama-se um URL, abreviatura de
Universal Resource Locator (localizador
universal de recursos).
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Uma das características da Web
discutida mais amiúde é sua capacidade
para prover informação em multimídia:
texto, imagem, som e vídeo. A Video
Vault da CNN2 é um exemplo excelente de
um site que utiliza a capacidade da Web de
prover informação em multimídia. O site
provê uma coleção de recortes de filmes
em cor e som que as pessoas podem
desfrutar em seu computador.
Outra qualidade notável da Web é sua
habilidade de ligar informação, chamada
hipertexto. Digamos que você está lendo
um documento da Web do Museu de Belas
Artes de Montreal.3 Você nota na tela o
título de um quadro de Rembrandt. Você
toca no título com seu mouse e… a
imagem do quadro de Rembrandt aparece
na tela do computador.
Atravessando as barreiras de tempo e
espaço, a Web provê informação
específica a pedido. Por exemplo, um
usuário da Web na Austrália pode ver sua
carteira de fundos mútuos que contém o
valor de mercado daquele dia na Bolsa de
Nova Iorque para contas específicas.4

Implicações para
adventistas?
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é
global e internacional. A igreja poderia
tirar proveito da Web usando seu poder de
comunicação. Quando um documento é
posto na Web, pode ser visto em todo o
mundo por aqueles que têm acesso a ela. A
Web também reduz duplicação,
diminuindo a necessidade de imprimir
documentos em grandes quantidades.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia se
interessa em missões. A Web poderia
prover novos meios de alcance
evangelístico mundial. A Web poderia
também facilitar a comunicação entre
adventistas e outros cristãos, provendo um
foro para a troca livre de informação. (Para
o elo Adventista do Sétimo Dia, ver o
quadro “Adventists On-line Fact Sheet”.)
Antes dos benefícios potenciais da
Web para a igreja serem alcançados
plenamente, há alguns obstáculos a serem
vencidos. Recursos para o desenvolvimento
e equipamento da Web é um obstáculo
sério. Mesmo grandes instituições
adventistas lutam para achar recursos para
estes fins. Há também barreiras de ligação.
No momento, há ainda países que não têm
acesso a Web.5 Outros problemas incluem
perícia técnica e treino para uso.
Instituições de ensino, firmas
comerciais e agências do governo estão
clamando para entrar na Web. Os cristãos
não ficam muito atrás. A Web é um
excitante meio de comunicação para o
cristianismo. Permite-nos testemunhar à
gente em todo o mundo. Os adventistas
deviam regozijar-se com este novo
instrumento, que nos ajudará a nos
comunicar uns com os outros e partilhar a
mensagem do amor de Deus.

Achando recursos
adventistas na Web
• Andrews University, Adventist
Connections [World Wide Web
Document] URL; http://
www.andrews.edu/inst.html
Provê ligação com sites adventistas da Internet
— incluindo escolas, igrejas, centros de mídia
e mais.

• Ellen G. White Estate, Ellen G.
White [World Wide Web Document]
URL: http://
www.egwestate.andrews.edu
Provê informação sobre Ellen G. White e a
possibilidade de examinar o texto integral de
todos os escritos publicados de Ellen G. White.

• Departamento de Comunicação da
Associação Geral, The Seventh-day
Adventist Church [World Wide Web
Document] URL: http://
www.cuc.edu/sdaorg/gc/
homepage.html
Provê informação sobre a organização da
igreja, nossa declaração de fé e notícias atuais
da igreja.

• Andrew Park, SDANet [World Wide
Web Document] URL:http://
www.sdanet.org
Provê ligação com instituições adventistas e
recursos para o estudo da Bíblia.
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Provê ligações para sites adventistas da
Internet — incluindo escolas, igrejas,
acampamentos de verão e mais.

• K-12 Online, um serviço da Pacific
Union Conference dos Adventistas
do Sétimo Dia que ajuda professores
a identificar projetos nos quais
estudantes podem participar.
Professores podem ter acesso a estes
projetos via Marilyn Eggers (seu
endereço no e-mail:
meggers@scruznel.com).

World Wide Web e Internet:
uma bibliografia
Paul Gilster, El navegante de internet
(Madrid: Anaya Multimedia, 1995).
Sebastien Jambois, World Wide Web avec
Netscape et Mosaique (Paris: Sybex,
1995).
Francisco Jarabo, Internet: Conexión
desde el PC doméstico a
ordenadores de todo el mundo
(Madrid: Paraninfo, 1995).
Brend Kretschmer, Surfez sur internet
(Paris: Micro Application, 1995).
Mary Ann Pike, Special Edition Using the
Internet, 2nd ed. (Indianapolis: Que,
1995).
John December e Neil Randall, The World
Wide Web Unleashed 1996, 3rd ed.
(Indianapolis: Sams.net, 1995).
A. Marissa Smith é a bibliotecária de
referências da Del E. Webb Memorial Library,
Loma Linda University, Loma Linda, Califórnia,
E.U.A. E-mail: asmith@dwebb.llu.edu

Notas e referências
1. Mary Ann Pike, Special Edition Using the
Internet (Indianapolis: Que, 1995), pp. 677 e
678.
2. Cable News Network, The Video Vault [World
Wide Web Document] URL.http://
www.cnn.com:80/video_vault/index.html
3. Montreal Museum of Fine Arts, Montreal
Museum of Fine Arts [World Wide Web
Document] URL:http://wwwinterax.net/
tcenter/tour/mba.html
4. Gault Technologies, Networth: The Internet
Investor Network [World Wide Web
Document] URL:http//networthgalt.com/
www/home.
5. Oliver Crepin-Leblond, The World [World
Wide Web Document] URL:http://
wwwee.ic.ac.uk/misc/bymap/world.html.
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Adventists On-line Fact Sheet
Que é? Adventists On-line é um
foro em CompuServe onde usuários de
computadores de todo o mundo podem
falar eletronicamente e ter acesso à
informação de 22 diferentes bases de
dados adventistas on-line.
Que é CompuServe?
CompuServe é o mais antigo
serviço de comunicação on-line, com
mais de 3,4 milhões de membros (e que
cresce à razão de 100.000 membros por
mês). Tem quase mil foros públicos
desde saúde, animais de estimação e
música até religião, velejar e escrever.
Tem também artigos completos de mais
de 200 revistas e 70 jornais on-line —
prontos para acesso imediato.
Quem patrocina este serviço? A
Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia, a Divisão Norte-Americana,
o Ellen G. White Estate, ADRA e outros
estabeleceram este foro no CompuServe.
Tem-se tornado a espinha dorsal de
comunicação eletrônica adventista na
década que começou em 1991.
Quanto custa? Como outros
serviços on-line, CompuServe cobra
uma taxa mensal. Por US$9,95, o
usuário obtém 5 horas de tempo gratuito
nas várias áreas do CompuServe. Depois
destas horas terem sido usadas, o
membro do Compuserve paga US$2,95
por hora para áreas além do foro.
Contudo, o foro adventista on-line cobra
uma taxa única de $7 por mês. Isto
significa que nada do tempo gasto no
foro conta para suas cinco horas livres, e
você não terá de pagar nada para o
tempo que você gasta on-line dentro do
foro adventista. Quer você esteja no foro
5 horas ou 500 horas, você paga só $7
por mês. O custo total mensal para
CompuServe e o foro Adventists On-line
é de aproximadamente US$16,95 por
mês.
E longa distância?
Aproximadamente 90 por cento das
casas e negócios nos Estados Unidos
podem ter acesso a CompuServe
mediante um número de telefone local.
Quase todos os países podem ter acesso
a CompuServe, mas em 130 países isto

também é feito chamando um número
de telefone local. Se você não tem um
número de telefone local, não se
preocupe; muito de seu trabalho pode
ser feito sem linha a fim de economizar
na conta de telefone. Se você acha que
vai gastar bastante tempo on-line, pode
valer a pena ligar pela Internet.
Contudo, para fazer isto, você ainda
precisa ser um membro contribuinte de
CompuServe e Adventists On-line para
ter acesso ao foro.
Que tenho de fazer para ser
membro? Se você tem um computador,
um modem e uma linha telefônica, você
pode começar a viajar na Superestrada
da Informática da qual tanto ouviu falar.
Você também precisará de um pacote de
software de membro do SDA
CompuServe, que é gratuito. (O
primeiro mês também é de graça.)
Mesmo se você já é um membro de
CompuServe, você precisará obter o
equipamento especial de Adventistas
On-line (uma vez que você subscreveu a
este, você pode cancelar sua inscrição
prévia de membro de modo a não ser
cobrado duas vezes para ser membro.)
Os equipamentos de membros vêm em
versões IBM Windows ou DOS, e
Macintosh.
Como posso associar-me? Os
equipamentos de membros podem ser
encomendados telefonando para 1-800260-7171 na América do Norte e
Canadá; ou telefonando para +616-4716083 de outros países. Você também
pode mandar sua encomenda por fax a
Lori Futcher em +301-680-6312, ou
enviando-lhe uma mensagem por e-mail
em 74617.145@compuserve.com. Não
esqueça de mencionar se prefere
Windows, DOS ou Macintosh. Aguarde
aproximadamente duas semanas para
entrega.
Tenho mais perguntas . . . Lori
Futcher terá prazer em respondê-las em
+301-680-6309.
Expedido pelo Departamento de
Comunicações da Associação Geral.

33

● ● ● ● ● ●

• Columbia Union Web Project,
Seventh-day Adventist [World Wide
Web Document] URL:http://
www.cuc.edu/sdaorg

Cartas…
Continuação da p. 4

descrentes sobre tópicos atuais numa
perspectiva bíblica clara. Que Deus
abençoe seu importante ministério!
XIOMARYS JEREZ CRUZ
Santo Domingo
REPÚBLICA DOMINICANA

Uma questão de
premissas
Apreciei os artigos de Diálogo sobre
evolução (8:2) e ciência e cristianismo
(7:3). Como adventista que Estuda
bioquímica numa escola do Estado,
encontro ensino evolucionista em toda
parte. Embora estes dois artigos fossem
bons, acharia ainda mais benéfico ler um
artigo de um ponto de vista científico, ou
talvez de uma perspectiva
epistemológica. Saber das confissões de
fé de homens de ciência é certamente
encorajador (7:3), e saber que evolução,
mesmo evolução teística, é incompatível
com o adventismo é iluminante.
Contudo, nenhum destes artigos trata da
questão de como refutar cientificamente

a hipótese evolucionista fundamental.
Examinando a fundo a questão
básica, creio que algumas incoerências
epistemológicas aparecem quando a
gente tenta reconciliar a premissa básica
sobre a qual o método científico é
construído, que observação objetiva e
raciocínio lógico são suficientes para
descobrir todo conhecimento, com a
premissa básica sobre a qual a fé cristã
repousa, a autenticidade da revelação
divina. De um lado, a ciência procura
andar pela vista, ao passo que o
cristianismo procura andar pela fé.
(Paulo esclarece que estas duas maneiras
se excluem mutuamente em II Coríntios
5:7.) Portanto, o cristão que estuda
ciência precisa reconhecer a distinção
entre conhecimento científico e
revelação. Esta distinção torna-se difícil
(se não impossível) quando se faz a
síntese de hipóteses. Somos
necessariamente afetados por nossa
compreensão da revelação, não só da
ciência, e assim a distinção é ofuscada.
(Poder-se-ia duvidar que alguém que
aceita a premissa da autenticidade da
revelação divina seja capaz de seguir a
ciência segundo os postulados do método
científico. Isto suscita a questão ainda
maior de saber se alguém é capaz; não

Assinaturas

E

ntão... você quer ser um pensador, não meramente refletor do pensamento de
outros? Diálogo continuará a desafiá-lo a pensar de maneira crítica, como
cristão. Mantenha-se atualizado com os melhores pensadores adventista se
atividades ao redor do mundo. Participe de Diálogo!
Assinatura anual (3 números): US$11,00; Números anteriores: US$4,00. Gostaria de
inscrever-me para Diálogo em: ❏ Inglês ❏ Francês ❏ Português ❏ Espanhol

❏ Comece minha inscrição com o próximo número.
❏ Gostaria de receber os seguintes números atrasados: Vol.___ No. ___
Pagamento: ❏ Estou incluindo um cheque ou ordem bancária.
❏ O número do meu cartão de crédito é _____________________
Válido até (data) _______________
Por favor use letra de forma
Nome:
______________________________________________________________
Números:

somos todos sujeitos à influência de
“conhecimento não-científico”?)
JOHN H. KELLY, JR.
Shepherd College
Hedgesville, West Virgínia,
E.U.A.

Os redatores respondem:
Obrigado, John, por sua carta bem
pensada e encorajadora. Em cada
número de Diálogo incluímos ao menos
um artigo que trata da relação entre
cristianismo bíblico e ciência. Alguns de
nossos leitores têm sugerido que
façamos uma compilação destes artigos
num livreto, de modo que fiquem
acessíveis àqueles que só leram alguns
deles. Como estudante de bioquímica
você se interessará no artigo de Dwain
Ford: “Você nunca completará seus
estudos de pós-graduação”, que aparece
neste número. Desejamos-lhe êxito em
seus estudos e em sua vida cristã.
Mais do que um
presente de Natal
Como milhares que têm sido
abençoados por Diálogo, também quero
expressar minha apreciação por criarem
uma revista tão informativa. Sou uma
artista autodidata e a sua entrevista com
Elfred Lee (Diálogo 7:1) foi mais que
um presente de Natal para mim. Sei que
seria impossível freqüentar uma de suas
classes, mas espero alcançá-lo por
correspondência. Como ele, também
“espero que por minha arte, as pessoas
sejam inspiradas a se aproximarem de
Deus, nosso Criador e Salvador”. Que
Deus os abençoe a todos.
DALIA PAID
Associação do Norte de
Mindanao
Cagayan de Oro,
FILIPINAS

Endereço: ______________________________________________________________
______________________________________________________________

● ● ● ● ● ●

Envie para: Dialogue Subscriptions, Linda Torske, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600, E.U.A.; FAX: 301-622-9627.
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© by Guido Delameillieure, Collonges-sous-Salève, France

Dezembro
é realmente um mês agitado. No
escritório, preciso fechar todas
as contas para o ano. Em casa,
preciso planejar os feriados da
família, obter bilhetes, fazer
reserva em hotéis e assim por
diante. Estou realmente ocupado!

Para mim, dezembro é o mês de
festas. Isto significa que preciso
comprar roupa nova, adornar a
casa, escolher os presentes,
planejar as refeições... Felizmente,
gosto destas atividades. Mas mal
tenho tempo para outra coisa!

Para nós crianças, dezembro é o
mês de Papai Noel e o tempo de
preparar a lista de todos os
presentes que queremos ganhar.
Não é fácil esperar até o Natal e
todas as sobremesas gostosas,
mas sempre posso assistir à
televisão.

Vamos embora, Maria. Não há lugar para nós aqui!

“Estando eles ali, completarem-se-lhe os dias, e
ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o
e o deitou numa manjedoura porque não havia
lugar para eles na hospedaria.”

Diálogo 8:3—1996
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—Lucas 2:6 e 7.

A P R E N D E R

S E M

F R O N T E I R A S

Adventist Colleges Abroad
12501OldColumbiaPike
SilverSpring,MD20904-6600
EstadosUnidosdaAmérica
Telefone 301-680-6444
Fax 301-680-6464
E-Mail ACAmail@aol.com
104474,304@compuserve.com

CURSOS DE VERÃO
Sete Línguas em Oito Países
• Espanhol — Colegio Adventista de Sagunto, Espanha
• Francês — Institut Adventiste du Salève, França
• Alemão — Seminar Schloss Bogenhofen, Áustria
• Italiano — Istituto Avventista Villa Aurora, Itália
• Português — Instituto Adventista de Ensino, Brasil
• Grego — Centro de Estudos de Atenas, Grécia
• Chinês Mandarim — Southeast Asia Union College, Cingapura ou Taiwan Adventist College, Taiwan
•Parabreve:Árabe,naJordânia

Língua
Cultura
História
Comércio Internacional

PROGRAMAS PARA O ANO ACADÊMICO
Quatro Línguas em Cinco Países
• Espanhol — Universidad Adventista del Plata, Argentina ou Colegio Adventista de Sagunto, Espanha
• Francês — Institut Adventiste du Salève, França
• Alemão — Seminar Schloss Bogenhofen, Áustria
• Kiswahili — University of Eastern Africa, Kenya

INTERCÂMBIO

Amplie sua
rede de
amizades

U

niversitários e profissionais
adventistas de 43 países
interessados em trocar
correspondência com colegas em outras
partes do mundo.

Eric Kweku Aidoo: 25, solteiro,
completa um diploma em enfermagem na
Universidade de Gana, Legon; interesses:
cantar, colecionar selos, horticultura e
atividades de igreja; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 88; Bawjiase,
C/R; GANA.
Angélica I. Albareda M.: 28,
solteira; interesses: fazer novos amigos,
viajar, cozinhar, tapeçaria e trocar cartões
postais; correspondência em espanhol, inglês
ou francês. Endereço: Schollinki 2654; Salto;
URUGUAI.
Carlos Alberto: 33, solteiro,
completou um diploma em teologia;
interesses: toda atividade que é boa e legal;
correspondência em português, inglês,
espanhol ou francês. Endereço: R.
Pernambuco, 343; 85801-010 Cascavel, PR;
BRASIL.
Eliethe Xavier de Albuquerque:

30, solteira, bibliotecária; interesses: música,
cantar, artes, acampar, psicologia, línguas e
turismo; correspondência em português,
italiano ou espanhol. Endereço: I.A.E.,
Biblioteca João Lipke; Caixa Postal 12.630;
04798-970 Santo Amaro, SP; BRASIL.
Anita Ali: 22, solteira; interesses:
trocar cartas, filmes, música, viajar, Natureza
e crianças; correspondência em inglês ou
húngaro. Endereço: Trf Okt. Rev. 8; 2400
Subotica; IUGOSLÁVIA.
Nancy Alvarez: 20, solteira, estuda
psicologia; interesses: ler, futebol, desenhar e
crochê; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: 144 Vansittart Rd.;
Regents Park, QLD; 4118 AUSTRÁLIA.
Sergei Antipkin: 28, solteiro,
trabalha como técnico de computação;
interesses: música cristã, ler, esportes,
colecionar selos e moedas e cozinha
vegetariana; correspondência em russo ou
inglês. Endereço: Pahrinskiy Proezd 10-122;
Podolsk, Moscow Region; RÚSSIA.
Robin M. Aondo: 30, casado, trabalha
no Ministério de Finanças; interesses: cantar,
ler a Bíblia e tocar piano; correspondência em
inglês. Endereço: Nakuru V.A.T.; P.O. Box
7481; Nakuru; QUÊNIA.
Evely Argawanon: 20, solteira, faz
um curso secretarial e de computação;
interesses: viajar, acampar, fazer novos
amigos e cantar; correspondência em inglês,
tagalo ou cebuano. Endereço: Bahadas,
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Tabunok; Talisay, Cebu; 6045 FILIPINAS.
Charles Arloo: 30, solteiro, professor;
interesses: jardinagem e música;
correspondência em inglês. Endereço: S.D.A.
Church; P.O. Box 28; Bawjiase, C/R; GANA.
Liss B.: 21, solteira, professora numa
escola primária; interesses: ler, acampar,
esportes e colecionar etiquetas;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 245; 89050 Kudat; Sabah; MALÁSIA
ORIENTAL.
Kulwa Bangili: 19, solteira, faz curso
secretarial; interesses: reuniões religiosas,
trocar cartões postais, viajar, acampar,
estudar a Bíblia e música religiosa;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Endereço: P.O. Box 61860; Dar-es-Salaam;
TANZÂNIA.
Katherine B. Bernales: 20, solteira,
estuda contabilidade; interesses: fazer novos
amigos, ver TV e trocar cartas;
correspondência em inglês ou tagalo.
Endereço: Cogon, Panay; Capiz; 5801
FILIPINAS.
Cherie Joy J. Branola: 19, solteira,
estuda contabilidade; interesses: cantar,
evangelismo, viajar, fazer novos amigos;
correspondência em inglês, tagalo ou
cebuano. Endereço: Victoria Villa Phase II;
Tabunok; Talisay, Cebu; 6045 FILIPINAS.
Estrellita Herbilla Buenbrazo: 21,
solteira, estuda gerência; interesses: cantar,
trocar cartões postais, colecionar selos e
esportes; correspondência em inglês.
Endereço: Mindanao State University,
Tambler Campus; General Santos City; 9500
FILIPINAS.
Ciprian Bunghez: 17, solteiro, estuda
numa escola profissional; interesses: fazer
novos amigos, música clássica e aprender
línguas; correspondência em romeno, inglês,
italiano ou espanhol. Endereço: Bl. E7, Ap.
14; Micro 16, Tiglina III; Lebedei Street Nº
13; 6200 Galati; ROMÊNIA.
Cherryl M. Cabahug: 23, solteira,
enfermeira; interesses: ler, música, línguas e
acampar; correspondência em inglês ou
alemão. Endereço: c/o Laqcao Residence;
Advent Homes, Salvador Ext.; Labangon;
Cebu City; 6000 FILIPINAS.
Eurico Cachimbombo: 26, solteiro,
professor que pretende seguir estudos
superiores; interesses: trocar cartões postais e
fotos, música cristã, ler e fazer novos amigos;
correspondência em português ou inglês.
Endereço: IASD de Maranata; Caixa Postal
1502; Lobito; ANGOLA.
Gladys J. Cataluna: 22, solteira,
estuda biologia; interesses: fazer novos
amigos, colecionar selos, música e esportes;
correspondência em inglês. Endereço:
Mindanao State University, Tambler; General
Santos City; 9500 FILIPINAS.
Jenni L. Cody: 23, casada, completou
diploma em sistemas de escritório; interesses:
correr, excursão, ciclismo, música e viajar;
correspondência em inglês. Endereço: 1547
N. Hagadorn Road, Apt. 10; East Lansing, MI
48823; E.U.A.

Aida J. Cubias R.: 19, solteira,
estuda comunicação e publicidade; interesses:
viajar, basquete, recitais e fazer novos
amigos; correspondência em espanhol.
Endereço: Residencial Sta. Eugenia, Pje. 2,
Privado #4; San Salvador, EL SALVADOR.
Rowelin Custodio: 24, solteira,
enfermeira registrada; interesses: tocar piano,
cantar, viajar, boliche e ler; correspondência
em inglês. Endereço: Lanot; Roxas City;
5800 FILIPINAS.
Jonathan C. Dandoy: 27; solteiro;
trabalha como enfermeiro de saúde pública e
completa um mestrado em saúde pública na
Universidade de Negros Oriental; interesses:
esportes, música, excursão, psiquiatria e
astronomia; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: C.H.O. Canlaon City;
Negros Oriental; 6223 FILIPINAS.
Manassés Gonzalves da Silva:

35, engenheiro agrícola; interesses: piano,
fotografia, esportes e viajar; correspondência
em português, inglês, francês ou espanhol.
Endereço: R. Prefeito Joubert, 39, Centro;
38430-000 Tupaciguara, MG; BRASIL.
Margaret Dally: 18, solteira, estuda
música e psicologia no Sweet Briar College;
interesses: piano, ler, Natureza, cozinhar e
viajar; correspondência em inglês. Endereço:
P.O. Box 324; Sweet Briar, VA 24595;
E.U.A.
William Darko: 22, solteiro, estuda
contabilidade; interesses: ler, música e
futebol; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 145; Effiduase,
Koforidua; GANA.
Lusylen G. Deles: 19, solteira, estuda
enfermagem; interesses: música cristã, cantar,
voleibol e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: Central
Phillipine Adventist College; P.O. Box 420;
Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Josafá Menezes dos Santos: 24,
solteiro, analista de sistemas, estuda inglês;
interesses: viajar, ler, música cristã, futebol e
filmes; correspondência em português,
espanhol ou inglês. Endereço: R. Domingos
Rabelo, Av. Hilda 23-A; Ribeira; 40420-000
Salvador, BA; BRASIL.
Naomie Dunon: 21, solteira, estuda
teologia e trabalha num hospital; interesses:
estudar a Bíblia, viajar, música, ler, esportes,
plantas medicinais e aprender acerca de
outras culturas; correspondência em francês,
espanhol ou inglês. Endereço: 6 Rue Jean
Verne, Bt. Andromede; 74160 St. Julien-enGenevois; FRANÇA.
Leve B. Echavez: 24, solteira,
enfermeira registrada; interesses: obra
missionária, tocar piano e esportes;
correspondência em inglês, tagalo ou
cebuano. Endereço: Nonoc, Tabunok;
Talisay, Cebu; 6045 FILIPINAS.
Lilibeth B. Echavez: 24, solteira,
professora primária; interesses: viajar,
acampar, tocar piano, cantar e fazer novos
amigos; correspondência em inglês, tagalo ou
cebuano. Endereço: Victoria Village Phase II;
Tabunok; Talisay, Cebu; 6045 FILIPINAS.
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Cláudia Escamilla: 27, solteira, tem
diplomas em psicologia e saúde pública;
interesses: música cristã, ler, fazer novos
amigos, ajudar a outros, aprender acerca de
outras culturas, saúde e viajar;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Apartado 311-A, Centro Civico;
Cd. Satelite, Edo. México; 53101 MÉXICO.
Jaime O. Espinosa M.: 20, solteiro,
estuda contabilidade; interesses: acampar,
cooper, esportes e estudo da Bíblia;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Estafeta Universitaria; David,
Chiriqui; PANAMÁ.
Freda Vania Evara: 21, solteira, faz
um curso em educação secundária no Pacific
Adventist College; interesses: música
clássica, cantar, poesia, fazer novos amigos,
esportes, ler, viajar e cozinhar;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 6034; Boroko, N.C.D.; PAPUA-NOVA
GUINÉ.
Andrea Feliciano Colon: 29,
solteira, secretária jurídica; interesses:
aconselhamento, ler, cantar, exercício físico e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Barrio Pozo
Hondo; RR-01 Buzon 115; Anasco, PR
00610; E.U.A.
Carla Ferreira: 17, solteira, pretende
estudar jornalismo; interesses: música
clássica, pesquisa, acampar, compor cânticos
e fazer novos amigos; correspondência em
espanhol, inglês, italiano ou português.
Endereço: Brasil Nº 1074, Dpto. II; Salto;
URUGUAI.
Angelly Figarella: 23, solteira,
estuda educação com ênfase em línguas
modernas; interesses: música, ler, colecionar
selos e trocar cartões postais;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Apartado Postal 352; 2001
Valencia, Edo. Carabobo; VENEZUELA.
Vannesa Honelyl Figuracion: 20,
solteira, estuda enfermagem; interesses: fazer
novos amigos e trocar cartas; correspondência
em inglês. Endereço: Juanilla Subdivision,
Hagkol; Valencia, Bukidnon; 8709
FILIPINAS.
Marama A. B. E. Franca: 22,
solteira, ensina inglês e busca um diploma em
história; interesses: pintar a óleo, ler, cantar e
esportes; correspondência em português ou
inglês. Endereço: Travessa Garcia, 35,
Centro; 45600-000 Itabuna, BA; BRASIL.
Grisselidis Frias M.: 19, solteira,
estuda contabilidade; interesses: ler, música
cristã e acampar; correspondência em
espanhol. Endereço: C. Colon #14, Lavapies;
San Cristobal, Santo Domingo; REPÚBLICA
DOMINICANA.
Basilio P. Fuyong: 18, solteiro,
estuda contabilidade; interesses: atividades ao
ar livre e esportes; correspondência em
inglês. Endereço: Accountancy Dept., West
Negros College; Burges St.; Bacolod City,
Negros Ocidental; 6100 FILIPINAS.
Larry-Ann Fuyong: 21, solteira,
professora; interesses: cozinhar e jardinagem;
correspondência em inglês. Endereço: Blk.
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28, Lut. 29, Carmela Subd.; Talisay, Negros
Ocidental; 6115 FILIPINAS.
Ajit D. Gaikwad : 25, solteiro, estuda
farmacêutica; interesses: medicina,
fotografia, Natureza, viajar, desenhar e
pintar; correspondência em inglês. Endereço:
Ajinka 1/1 Apt. Darsharn Park; S.N. 249/3,
D. P. Road; Pune, Maharashtra State; 411 045
ÍNDIA.
Marlene Garcia: 27, solteira,
completou um curso em pedagogia;
interesses: violão, ler, viajar e fazer novos
amigos; correspondência em espanhol.
Endereço: Casilla 1140; Guayaquil;
EQUADOR.
Shirley G. Genizera: 23, solteira,
completou um diploma em enfermagem;
interesses: ler, colecionar selos e fazer novos
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: Flat B, 5/F, Blk. 2; Tsuen King
Garden; Tsuen King Circuit; Tsuen Wan,
New Territories; HONG KONG.
Yvone Star G. Genizera: 25,
solteira, enfermeira; interesses: música e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês. Endereço: Bacolod Sanitarium and
Hospital; P.O. Box 309; Bacolod City; 6100
FILIPINAS.
Solange Gomes: 36, solteira, possui
diploma de pedagogia e estuda inglês;
interesses: fazer novos amigos, viajar e
educação; correspondência em português ou
inglês. Endereço: R. Teodoro Demonte, 180,
Apto. 22; 15091-260 São José do Rio Preto,
SP; BRASIL.
Márcia Menezes Gonçalves: 29,
separada, professora numa escola adventista;
interesses: ler, bons filmes, música, trocar
cartões postais e fazer novos amigos;
correspondência em português ou inglês.
Endereço: R. Jornalista João de Oliveira, 477;
Bairro Sta. Mônica; 38406-222 Uberlândia,
MG; BRASIL.
Gladys E. Guardiaryio: 20, solteira,
faz um curso secretarial em computação;
interesses: declamar, cantar, ler e fazer novos
amigos; correspondência em inglês, tagalo ou
cebuano. Endereço: Bahadas, Tabunok;
Talisay, Cebu; 6045 FILIPINAS.
Alejandra Gonzalez: 18, solteira,
estuda engenharia de sistemas; interesses:
colecionar cartões de telefone, viajar,
desenhar, programar computador e voleibol;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Av. Bolivar, Edif. El Turpial, Piso
1, Apto. 1-B; Maturin, Edo. Monagas;
VENEZUELA.
Carlos Gusman Garcia: 33,
solteiro, possui diploma de pedagogia
elementar; interesses: trocar cartões postais,
música, estudos bíblicos, partilhar a fé e
viajar; correspondência em espanhol.
Endereço: Calle Céspedes Nº 8, entre H.
Vilella y A. Maceo; Manacas; Villa Clara;
54510 CUBA.
Joeann Harris: 24, solteira, estuda
literatura inglesa; interesses: trabalhar com
crianças, artes e aprender acerca de outros
países; correspondência em inglês. Endereço:
Block 5C, Ocean Road, Deacons Farm; St.

Michael; BARBADOS.
Jean Hategekimana: 29, solteiro,
engenheiro civil; interesses: viajar e ler;
correspondência em inglês. Endereço:
Avenue d’Hyon 68; 7000 Mons; BÉLGICA.
Tatiana Hauschlidt: 20, solteira,
completa um curso de pedagogia; interesses:
saber a respeito de adventistas em outros
países e fazer novos amigos; correspondência
em português ou inglês. Endereço: Av.
Francisco Chagas, 3252, Centro; 97300-000
São Gabriel, RS; BRASIL.
Alma Janet Herrera: 31, solteira,
possui diploma em ciência secretarial e
trabalha para World Vision International;
interesses: música, acampar, ciclismo,
basquete e viajar; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: 14306 SE 4th
Street, #A; Bellevue, WA 98007; E.U.A.
Jody-Anne S. Hunsley: 18, solteira,
estuda contabilidade em Natal Technikon;
interesses: excursões, viajar, Desbravadores e
música evangélica; correspondência em
inglês. Endereço: 47E Ogle Road;
Austerville, Durban; 4052 ÁFRICA DO SUL.
Xiomaris Jerez Cruz: 23, solteira,
engenheira de sistemas; interesses: música,
acampar e viajar; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Pedro Livio
Cedeño #36; Ensanche Luperon; Santo
Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Samantha John: 18, solteira, estuda
contabilidade e gerência; interesses: ler,
cantar, cozinhar e viajar; correspondência em
inglês. Endereço: 7 Pouderoyen Village; West
Bank Demerara; GUIANA.
Eva Cecilia Jon: 21, solteira, estuda
enfermagem; interesses: nadar, tocar piano e
viajar; correspondência em inglês. Endereço:
15 Adventist Court, Nº 1; Midlands Drive;
10250 Penang; MALÁSIA OCIDENTAL.
Damas Kalinga: 29, solteiro, natural
da Tanzânia e estuda economia na Índia:
interesses: música, novelas e viajar;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Endereço: J.S.S. Hostel for Foreigners; 10th
Main, 3rd Cross; Saraswathi Puram; Mysore;
570009 ÍNDIA.
Festus M. Kimathi: 22, solteiro,
estuda arquitetura; interesses: música
evangélica, desenho, futebol e passeio na
Natureza. Endereço: University of Nairobi;
Faculty of A.D.D., Dept. of Architecture;
P.O. Box 30197; Nairobi; QUÊNIA.
Carlos E. King R.: 23, solteiro,
estuda educação física; interesses: atividades
de jovens adventistas, esportes e fazer novos
amigos; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Apartado Postal 418;
Sucursal B Correos; Tijuana, B.C.; MÉXICO.
Susette Lamparero: 24, solteira,
completa um curso em enfermagem;
interesses: esportes, música e ler;
correspondência em inglês. Endereço: South
Philippine Union Mission; P.O. Box 208;
Cagayan de Oro City; 9000 FILIPINAS.
Mayra Leal Rojas: 18, solteira,
estuda relações internacionais; interesses:
esportes, ler, música, desenhos animados,
viajar e fazer novos amigos; correspondência
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em espanhol ou inglês. Endereço: Iztacihuatl
#517, Mitras Centro; Monterrey, N.L.; 64460
MÉXICO.
C. Lempehal: 26, solteira, estuda
enfermagem; interesses: colecionar selos,
excursões, ler e ouvir música;
correspondência em inglês. Endereço: IP
Adventist Court; Midlands Drive; 10250
Penang; MALÁSIA.
Maurício Antônio Leopoldo: 24,
solteiro, estuda línguas e literatura;
interesses: trocar cartões postais, música
evangélica, futebol e voleibol;
correspondência em português, inglês, francês
ou espanhol. Endereço: R. Suíça, 238, B.
Passo do Feijó; 94820-280 Alvorada, RS;
BRASIL.
Rosângela de Almeida Lima: 24,
solteira, estuda inglês na Universidade
Federal da Bahia; interesses: profecia bíblica,
cozinhar, música cristã e línguas estrangeiras;
correspondência em português, inglês,
espanhol ou italiano. Endereço: R. Macapá,
489, Apto. 301; Ondina; 40170-150 Salvador,
BA; BRASIL.
Sylvester Limban: 22, solteiro,
estuda pedagogia no Kent Teachers’ Training
College, Tuaran; interesses: ouvir música, ler,
excursões, trocar fotos e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 47; 89257 Tamparuli; Sabah; MALÁSIA
ORIENTAL.
Sweney J. Linsuk: 20, solteira,
estuda computação; interesses: ler, ouvir
música e fazer excursões; correspondência em
inglês ou malaio. Endereço: Junit Linsuk;
IPD Polis; Kota Kinabalu; 88899 Sabah;
MALÁSIA ORIENTAL.
Fernand Lombart: 43, divorciado,
completa um curso em ministério bíblico e
pastoral; interesses: violão, cantar, ler, nadar,
cooper, badminton e pesos; correspondência
em inglês ou francês. Endereço: Newbold
College; Bracknell, Berks,; RG42 4AN
INGLATERRA.
William Loreto P.: 30, solteiro,
técnico óptico-dental; interesses: trabalho
missionário, jornalismo, tocar piano e órgão,
esportes, eletrônica e viajar; correspondência
em inglês, hakka, malaio ou espanhol.
Endereço: 421 Rocky Village, Ibabao;
Cordova, Cebu; FILIPINAS.
Dan Onyango Manyala: 28, solteiro,
natural de Quênia completando um curso em
gerência de banco; interesses: esportes,
estudo da Bíblia, cantar e ouvir música
evangélica; correspondência em inglês.
Endereço: Dept. of Bank Management;
Alagappa University; Karaikuddi; 623004
ÍNDIA.
Lawrence Obegi Matara: 22,
solteiro, completa um curso em engenharia
civil; interesses: tênis, desenhar, cantar,
viajar e música; correspondência em inglês.
Endereço: Mombasa Polytechnic, Dept. of
Building and Civil Engineering; P.O. Box
90420; Mombasa; QUÊNIA.
Lovemore Mbano: 28, solteiro,
estuda pedagogia; interesses: música, viajar,
fotografia e caratê; correspondência em
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inglês. Endereço: Skopo School; Bag 5871;
Nkayi; ZIMBÁBUE.
Basilua Mbenza: 38, viúvo, homem
de negócios; interesses: cozinhar, música,
viajar, estudar a Bíblia, esportes e trabalho
com jovens; correspondência em francês.
Endereço: c/o Dinzeyi Mueba; Unibra Zaire,
Brakin; Service Medical; B.P. 7600;
Kinshasha; ZAIRE.
Glen McCluskey: 39, solteiro, possui
diploma em computação e trabalha com
software para computadores; interesses:
música clássica, excursão, ler, viajar e ajudar
a outros; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 271549; Fort Collins, CO
80527; E.U.A.
Abdiel Merino Cruz: 22, solteiro,
completa um curso sobre ensino de inglês;
interesses: viajar, trocar cartões postais,
literatura inglesa e música cristã;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Calle Agramonte #81 F1, entre
Fomento y Progreso; Holguin; 80100 CUBA.
Rumil Miranda: 26, solteiro, estuda
teologia; interesses: ler, aprender acerca de
outras culturas, Natureza, estudar a Bíblia,
ouvir música evangélica, cantar e tocar piano;
correspondência em inglês. Endereço: c/o
Dan Loreto; Palawan Adventist Hospital; San
Pedro, Puerto Princesa City; Palawan; 5000
FILIPINAS.
Bushman M. Modiba: 21, solteiro,
estuda para um diploma em obra social;
interesses: ler, música cristã, viajar, línguas,
atividades da igreja e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: Rhodes
University; Piet Retief House; Post Bag X
1026; Grahamstown; 6140 ÁFRICA DO SUL.
Luciana Fontes Morais: 25,
solteira, analista de sistemas e estudante de
inglês; interesses: ler, viajar, cozinhar;
correspondência em português ou inglês.
Endereço: R. Maruim, 850, Centro; 49010160 Aracaju, SE; BRASIL.
Elastos Muchinapaya: 27, solteiro,
professor; interesses: andar, atividades da
igreja e televisão; correspondência em inglês.
Endereço: Chinomba Secondary School; P.O.
Box 207; Zaka; ZIMBÁBUE.
Fidel Charles Murenzi: 23, solteiro,
estuda medicina; interesses: atividades
missionárias, música cristã, esportes,
fotografia e viajar; correspondência em
inglês. Endereço: Université Nationale de
Rwanda; B.P. 117; Butare; RUANDA.
Betty Nakibuuka: 24, solteira,
bibliotecária; interesses: esportes, música,
viajar e fazer novos amigos; correspondência
em inglês. Endereço: Bugema College; P.O.
Box 6529; Kampala; UGANDA.
Emmie Ngundende: 25, solteira,
trabalha como secretária; interesses: música,
ler, viajar e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: Central
Malawi Field; P.O. Box 62; Dedza;
MALAWI.
Daniel O. Nyamuti: 24, solteiro,
natural do Quênia completando um curso em
economia; interesses: poesia, música cristã,
viajar, fotografia e Natureza; correspondência

em inglês. Endereço: Hse. Nº 79, National
Housing Society; Rampur, Jabalpur; 482008
ÍNDIA.
Lindelinkosi Nyoni: 18, solteira,
estuda computação; interesses: ler, basquete,
computadores, viajar, andar na Natureza e
ouvir canto a capella; correspondência em
inglês ou zulu. Endereço: 5475 Magwegwe
West; Bulawayo; ZIMBÁBUE.
Benson Oyaro Ochoti: 31, solteiro,
professor secundário e estudante de
pedagogia; interesses: viajar, ler e atividades
religiosas; correspondência em inglês.
Endereço: c/o Metembe S.D.A. Church; P.O.
Box 924; Nyamira; QUÊNIA.
Joan O. Ogunniran: 27, solteira,
estuda enfermagem; interesses: ler, viajar,
cantar, esportes e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: 29
Eden Road; West Norwood; London; SE27
0UA INGLATERRA.
James Onchangu: 26, casado, pai de
2 crianças; funcionário em saúde pública
trabalhando no Ministério da Saúde;
interesses: viajar, trocar idéias e presentes e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês ou kiswahili. Endereço: P.O. Box
1266; Kisii; QUÊNIA.
James Gor Ooko: 21, solteiro, estuda
na Faculdade de Comércio; interesses: viajar,
ler, ouvir música cristã, atividades religiosas
e jogar tênis de mesa; correspondência em
inglês: Endereço: University of Nairobi,
Lower Kabete Campus; P.O. Box 23030;
Nairobi; QUÊNIA.
Camilo Orejuela: 20, solteiro,
trabalha para estudar comércio; interesses:
ler, ecologia, nadar, correr, basquete e fazer
novos amigos; correspondência em espanhol.
Endereço: Gómez de la Torre #657, 3er. Piso;
Quininde, Esmeraldas; EQUADOR.
Nerie Adlaon Orion: 27, solteira,
completou um diploma em farmacêutica;
interesses: ler, cantar, nadar, excursões e
cozinhar; correspondência em inglês.
Endereço: 79 Corumi St., Masanbong;
Quezon City; 5000 FILIPINAS.
Diego Neri Osorio: solteiro; estuda
pedagogia; interesses: música, colecionar
selos, viajar e fazer novos amigos;
correspondência em espanhol, inglês ou
alemão. Endereço: I.J.B.A; Casilla de Correo
6; 3315 Leandro N. Alem, Misiones;
ARGENTINA.
Dalia Paid: 27, solteira, estuda para
um diploma em educação secundária com
ênfase em matemática; interesses: cantar,
pintura, ler, ouvir música religiosa e acampar;
correspondência em inglês. Endereço: Central
Bukidnon Institute; P.O. Box 19; Valencia,
Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Sara Pereira: 50, viúva, professora e
obreira bíblica; interesses: estudar a Bíblia,
viajar, nadar, música evangélica, cozinhar,
artes manuais, agricultura, apicultura e
aprender inglês; correspondência em
português ou inglês. Endereço: R. Jonas
Bessa, 562; 62840-000 Beberibe, CE;
BRASIL.

Suplemento C

Karen Lou Perocho: 20, solteira,
estuda enfermagem; interesses: colecionar
selos, trocar cartões postais e fazer novos
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: TDK, South Poblacion; Maramag,
Bukidnon; 8714 FILIPINAS.
Vanessa Persaud: 24, noiva,
trabalha como operadora de computador;
interesses: ler, música, filmes, esportes ao ar
livre, ajudar pessoas e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: 80
Kersaint Park, L.B.I.; East Coast Demerara;
GUIANA.
Cesiah Pimentel: 18, solteira,
começa estudos em relações internacionais;
interesses: esportes, ler, acampar, música e
viajar; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Galicia #336, Col. España;
64810 Monterrey, N.L.; MÉXICO.
Gerson Rivero: 22, solteiro, estuda
comunicação e literatura; interesses: fazer
novos amigos, aprender acerca de outras
culturas, línguas e colecionar cartões postais
e moedas; correspondência em espanhol,
inglês, francês, português, alemão ou italiano.
Endereço: Casilla 610; Santa Cruz;
BOLÍVIA.
Laureen Robichaud: 27, solteira,
estuda técnicas de escritório; interesses:
andar, ler, cozinhar, música, viajar e
exercício; correspondência em francês ou
inglês. Endereço: P.O. Box 453; Tracadie,
NB; E0C 2B0 CANADÁ.
Ingrid Rocabado: 20, solteira, estuda
medicina; interesses: arqueologia, acampar,
aprender acerca de outras culturas, colecionar
selos e cartões postais e trabalhar com
crianças; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Calle Julio Sánchez #711;
Parque Líbano, San Pedro; La Paz;
BOLÍVIA.
Ivelisse Seda Rodriguez: 21,
solteira, estuda pedagogia; interesses:
aprender acerca da cultura de outros países,
fazer novos amigos, e cavalos;
correspondência em espanhol. Endereço: H.C.
01, Box 7172; Cabo Rojo, PR 00623-9731;
E.U.A.
Linda-Lee Salter: 23, solteira, estuda
neuropatologia; interesses: viajar, fotografia,
ler, aprender acerca de outras culturas,
poesia, animais e aventura; correspondência
em inglês. Endereço: 42/10 Braughton St.;
Canterbury, N.S.W.; 2193 AUSTRÁLIA.
Serge Savoie: 39, solteiro, trabalha
na indústria turística; interesses: fazer novos
amigos, ler, música e esportes;
correspondência em francês ou inglês.
Endereço: R.R. 2, Site 49; Bte. 10, Paketville,
NB; E0B 2B0 CANADÁ.
Michelle J. Say: 19, solteira, estuda
para um diploma em educação secundária
com ênfase em inglês; interesses: desenhar,
cantar, ler, cozinhar, compor poemas e
meditar na Natureza; correspondência em
inglês. Endereço: Mountain View College;
Malaybalay, Bukidnon; 8700 FILIPINAS.
Simon Shivaji: 20, solteiro, estuda
direito; interesses: ler, futebol, ouvir música
ritmada; correspondência em inglês ou
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francês. Endereço: University of Nairobi;
Hall Two, Room 418; P.O. Box 30197;
Nairobi; QUÊNIA.
Adilton Carlos Silva: 27, solteiro,
estuda teologia; interesses: ler, cozinhar,
música cristã, fotografia, esportes e
atividades jovens; correspondência em
português, espanhol ou inglês. Endereço:
IAE-CT; Caixa Postal 85; 13165-000
Engenheiro Coelho, SP; BRASIL.
Selma Olinda Martins Silva: 41,
divorciada, possui diplomas em jornalismo e
relações públicas; interesses: artes, Natureza
e fazer novos amigos; correspondência em
português, espanhol ou inglês. Endereço: R.
Santo Amaro, 46, Bl. A, 204; 31035-320 Belo
Horizonte, MG; BRASIL.
Sarah Simiyu: 22, solteira, estuda
pedagogia; interesses: música, ler e viajar;
correspondência em inglês. Endereço:
Egerton University; Taifa Hall, Room 15;
P.O. Box 536; Njoro; QUÊNIA.
Lani Soco: 28, solteira, possui
diploma em administração secretarial;
interesses: ler, cozinhar, ouvir música, fazer
novos amigos e viajar; correspondência em
inglês, filipino, francês ou espanhol.
Endereço: Soco Compound, Upper Jagobiao;
Mandaue City, Cebu; 6014 FILIPINAS.
Lloyd Leodie D. Solis: 27, solteiro,
jornalista e conferencista com diplomas em
história e administração pública, agora
estudando direito; interesses: música clássica,
estudo da Bíblia, poesia, viajar, atletismo e
natação; correspondência em inglês ou
francês. Endereço: 017 Orchid Ave., Bliss
Cpd.; Buug, Zamboanga del Sur; 9007
FILIPINAS.
Patricia Talavera: 21, solteira,
estuda inglês; interesses: ler, cozinhar,
música, Natureza, nadar e aprender acerca de
outras culturas; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço: Box 11620-1000;
COSTA RICA.
Noel E. Tan: 19, solteiro, estuda
enfermagem; interesses: escrever, colecionar
gravuras e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: Central
Philippine Adventist College; P.O. Box 420;
Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Stanley Teixeira: 19, solteiro, estuda
educação física, piano e inglês; interesses:
esportes, viajar, música, colecionar selos,
histórias de missões; correspondência em
português, inglês ou espanhol. Endereço: R.
Tiradentes, 1084; 86390 Cambará, PR;
BRASIL.
A. Zemodee Todey: 29, solteiro,
estudante universitário; interesses: ler,
futebol, música religiosa e trocar idéias e
fotos; correspondência em inglês. Endereço:
Commonwealth Hall J2; University of Ghana;
Legon, Accra; GANA.
Jorge Troncoso: 24, solteiro, estuda
teologia pastoral; interesses: ler, tênis de
mesa e colecionar calendários de bolso;
correspondência em espanhol. Endereço:
Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.

Walter Fabian Trosch: 24, solteiro,
estuda medicina; interesses: línguas, ler,
música, Natureza, viajar e fazer amigos;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Calle 15, Nº 400; 3561
Avellaneda, Prov. Santa Fe; ARGENTINA.
Francis Tuffour: 23, solteiro, estuda
teologia; interesses: partilhar a fé, colecionar
fotos e estudar a Bíblia; correspondência em
inglês. Endereço: Valley View College; P.O.
Box 9358, Airport; Accra; GANA.
Shavena Walker: 21, solteira, estuda
para diplomar-se no ensino de inglês;
interesses: fazer novos amigos, música,
apreciar jogos de futebol e criquê;
correspondência em inglês. Endereço: Lot
141, Bushy Park Housing Scheme; May Pen
P.O.; Clarendon; JAMAICA.
Francis G. Wokabi: 27, solteira,
completando curso superior de filosofia;
interesses: música cristã, evangelismo,
trabalho social, pesquisa, ler e poesia;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 350; Oljoro-Orok; QUÊNIA.
Guevara A. Ysnardi: 28, solteiro,
estuda engenharia; interesses: música
clássica, tocar piano e flauta, viajar e
produzir programas de rádio; correspondência
em espanhol, inglês ou francês. Endereço:
Apartado 510; Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar;
VENEZUELA.

Se você é um estudante
universitário ou profissional
adventista e deseja ser incluído numa
lista como esta, envie seu nome e
endereço postal, indicando sua idade,
sexo, estado civil, especialidade nos
estudos ou diploma obtido,
universidade que freqüenta ou na qual
se graduou, passatempos ou interesses
e línguas nas quais gostaria de manter
correspondência.
Envie sua carta para: Dialogue
Interchange: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904-6600;
E.U.A. Por favor, escreva à máquina
ou em letra de forma. Alistaremos
apenas aqueles que proverem toda
informação requisitada acima.
Diálogo não pode assumir nenhuma
responsabilidade pela exatidão das
informações submetidas nem pelo
conteúdo da correspondência
porventura resultante.
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