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ma vez mais este número de Diálogo demonstra a variedade surpreendente que
anima a vida adventista. E com quem melhor pode ela ser partilhada do que
com jovens, que pelo estudo e experiência refletida estão enriquecendo suas
vidas com perícias e intuições que certamente os transformarão em
testemunhas mais eficazes no futuro!
Para muitos cristãos a perspectiva é demasiado reducionista. A verdade
ampla é confinada dentro de limites estreitos onde no meio de turbulência e limitação
a verdade é constringida a uns poucos pontos de interesse e fatos maçantes. Na
ausência de profundidade, trivialidades enchem nossos dias com tarefas que esgotam
nossa energia ao mesmo tempo que nos privam de satisfação. Em contraste,
profundamente centrada em Cristo, a vida cristã torna-se uma dinâmica que permeia
cada canto da existência, para descortinar diante de nós nosso lugar legítimo no
panorama cósmico divino.
Num sentido o cristão é um enigma vivente, com um pé em cada mundo.
Jesus falou com razão a nosso respeito como estando no mundo mas não sendo do
mundo. Para muitos de nós isto parece uma responsabilidade difícil, pois nos vemos
puxados em duas direções. Onde pertencemos realmente? Mas é um fato, nossa
herança está em dois lugares, neste mundo onde estamos trabalhando para Ele, e num
novo mundo por vir.
Embora haja pessoas com uma propensão extra-mundana que as incitam a
abandonar tudo a seu redor, este planeta é nosso lar legítimo. Em todo sentido temos o
direito de nele participar, pois nos foi designado pelo Criador. Mal havia Ele
completado a obra da Criação quando nos colocou aqui com instruções explícitas
para fazer dele nosso lar. Enquanto vivemos neste lar, espera-se que estejamos
cônscios de que Deus nos convida a partilhar este magnífico Universo porque somos
parte de Sua família. A despeito de sua presente condição imperfeita, nosso mundo
abunda em coisas interessantes que podemos explorar. Em cada canto há algo novo,
algo desafiante, cada um deles abrindo uma nova janela tanto no presente como na
eternidade.
E que tem isto que ver com o conteúdo desta edição de Diálogo? Para
emprestar uma frase do apóstolo Paulo, muito sob todos os aspectos. Cada artigo nos
confronta com uma perspectiva penetrante em mais um segmento de nosso mundo. E
nosso mundo é o mundo de Deus. Se permitirmos que novas idéias fluam,
estimulando em nós novas intuições, e acomodando tudo em Seu grande plano, a vida
torna-se cada vez mais rica, uma matriz sempre em expansão de novas idéias, uma
oportunidade de partilhar nosso maravilhoso Senhor com pessoas aprisionadas num
ciclo de trivialidades. Esta revista está agora em suas mãos; desfrute-a.

●

●

●

●

●

Encorajamento para
permanecer fiel
Aguardo com grande expectativa a
chegada de cada número de Diálogo.
Quanto mais leio a revista, tanto mais a
aprecio. Graças a “Intercâmbio”,
correspondo com uma dúzia de
estudantes adventistas de outros países,
os quais, por suas cartas, me encorajam
a permanecer fiel a minhas convicções
enquanto estudo numa universidade do
governo. O cinismo e os vícios que aí
prevalecem me tocam profundamente e
me têm levado a distribuir diversas
publicações adventistas atraentes no
campus. Alguns de meus colegas
zombam dos elevados ideais
apresentados; outros os lêem
ponderadamente. Oro para que II Pedro
3:18 seja uma realidade em minha vida
e na vida dos leitores de Diálogo.
ELENA CARINA BURGER
Escobar, Buenos Aires
ARGENTINA

Catálogo gratuito
Estudo fisioterapia e freqüento uma
das universidades do governo em Cebu
City. Diálogo é muito interessante e
educativa e continua a me enriquecer
tanto mentalmente como
espiritualmente. No artigo
“Aproveitando ao máximo sua
experiência de faculdade e
universidade” (6:3) há a oferta de um
catálogo gratuito de 250 artigos que
mostram como abordar diversos
problemas acadêmicos e profissionais
de um ponto de vista bíblico e cristão.
É esta oferta ainda válida?
JEROME G. CANAMA
Cebu City, FILIPINAS
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George W. Reid
Equipe Editorial de Diálogo

Os editores respondem:
Sim, Jerome, a oferta de um
catálogo gratuito do Instituto para
Ensino Cristão ainda está de pé. Com
efeito, a lista de artigos publicados na
coleção Cristo na Sala de Aula continua a crescer. Ao nos escrever, tenha
certeza de incluir com seu pedido seu
endereço postal completo.

C A R TA S

●

●

●

●

Nossa rede
internacional
Minha irmã Roxana e eu somos
profundamente gratas aos editores de
Diálogo porque, através dele, nós e
outros temos sido abençoados. Visto
que a revista nos chega com bastante
atraso, pedimos e recebemos cópias de
diversos endereços recentes de
“Intercâmbio”. Agora estamos
trocando cartas com leitores do Egito,
França, Quênia, Filipinas e outros
países. Um de nossos correspondentes
é um estudante adventista na China, o
qual se regozija de estar em contato
com outros crentes como nós. Esta
experiência me encorajou a ser mais
aberta em partilhar minha fé cristã com
outros. Para aqueles que desejam ser
incluídos em nossa rede de
correspondência internacional, eis
nosso endereço: Apartado Postal 352;
2002 Valencia, Edo. Carabobo;
Venezuela.
CAROL R. GRILLET
Valencia, Carabobo
VENEZUELA

● ● ● ● ● ●

Uma questão de
atitude?
Como psicóloga e conselheira numa
escola, li com interesse o artigo de
Mary Wong “Atitudes podem levar ao
êxito ou ao fracasso” (Diálogo 8:3).
Sentimentos de depressão ou amargura
são raramente uma escolha. Estas
atitudes são amiúde uma resposta
emocional automática a perdas
insuportáveis — perdas que esgotam a
capacidade da pessoa para reagir.
Nesses casos, a química interna do
cérebro muda tão drasticamente que
requer mais do que força de vontade
para vencer essas “atitudes”. Pessoas
que experimentaram depressão ou
enfermidade emocional podem lhe
dizer que a última coisa que desejam é
experimentar de novo esses
sentimentos.
Há certa liberdade no que
escolhemos enfocar e como reagimos a
isto (atitudes). Porém, há limites à
resistência emocional. Resistência a
stress depende da disponibilidade de
recursos internos e externos.
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Quando os recursos internos estão
exauridos, os recursos externos
tornam-se mais importantes.
Quando alguém está doente
fisicamente, nós o encorajamos a
procurar tratamento. Não o
condenamos por ser vulnerável. Do
mesmo modo, a enfermidade emotiva
requer tratamento e compreensão, não
condenação.
Continuem a publicar outros
desafios a nossa compreensão.
S ELMA A. CHAIJ M ASTRAPA,
P H.D.
Beltsville, Maryland, E.U.A.

Ajuda para organizar
uma associação de
estudantes
Estudo literatura e comunicação em
Santa Cruz, Bolívia, sendo um entre
centenas de estudantes adventistas que
freqüentam universidades do governo
nesta cidade. Recentemente vimos os
primeiros números de Diálogo e
ficamos sabendo da Comissão de
Apoio a Universitários e Profissionais
Adventistas (CAUPA). Poderiam nos
dizer como podemos organizar uma
associação de estudantes? Apreciamos
contatos com outros estudantes
adventistas com experiência nesse tipo
de atividade. Meu endereço: Casilla
610; Santa Cruz; Bolívia.
G ERSON RIVERO
Santa Cruz, BOLÍVIA

Os editores respondem:
Eis algumas sugestões sobre como
iniciar uma associação de estudantes:
(1) Comece compilando uma lista de
estudantes adventistas em sua cidade,
com seu nome, endereço, número de
telefone e a universidade que
freqüentam. (2) Descubra se há
professores, profissionais e pastores
adventistas interessados em apoiar tal
associação. (3) Procure o conselho do
diretor do Departamento de Educação
ou de Jovens de sua associação ou
união. Ele vai ajudá-lo a obter cópias
adicionais de Diálogo para
distribuição gratuita. (4) Convoque
uma reunião informal para discutir a
possibilidade de começar uma
associação. Se a resposta for

afirmativa, designe um grupo para
esboçar os objetivos da associação,
formular uma constituição e estatutos
e propor uma organização. (5)
Descubra se é necessário e/ou
conveniente registrar a associação
com as autoridades da universidade.
Alguns países o exigem. (6) Ore para
que Deus ajude seu grupo a achar um
equilíbrio entre atividades culturais e
missionárias que apoiarão a missão da
igreja e que sejam uma bênção para
todos os membros. Estamos-lhe
enviando diversos documentos que o
ajudarão no processo de se organizar.
Você também receberá um pacote de
cópias de Diálogo para serem
distribuídas entre seus colegas.
Regozijamo-nos de que você e seus
amigos nos descobriram!
Gosto de desenhos
animados
Diálogo está prestando um serviço
valioso para estudantes e professores
adventistas nos campi de universidades
públicas. Visto que passei por essa
experiência, sei quão isolada da igreja
a gente se sente. Além disso, como
diretora de Ministérios Infantis na
Associação Geral, uso materiais da
revista em meus seminários em muitos
países. Os desenhos, convertidos em
transparências para projeção, marcam
pontos sem ofender ninguém. Os
presentes aprendem mais do bom
humor do que aprenderiam se eu
apenas transmitisse verbalmente os
mesmos conceitos.
V IRGINA L. SMITH, PH.D.
Silver Spring, Maryland
E.U.A.

Escrevam-nos!
Apreciamos suas cartas com reações e
perguntas, mas pedimos que limitem
seus comentários a 200 palavras.
Enviem-nas para Dialogue Letters:
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A.
Podem também enviá-las via FAX para:
301-622-9627, ou e-mail (via
CompuServe): 74617,464. Se
selecionada para publicação, sua carta
poderá ser resumida por questão de
clareza e espaço.
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O exemplo de Cristo
Jesus raramente mencionou o tipo de
sociedade política à qual Seus discípulos
deviam aspirar. Ele não pretendeu ser um
reformador sociopolítico. Ele não
enunciou nenhuma plataforma política. As
tentações no deserto tinham uma dimensão
claramente política e Ele as resistiu.
Embora Ele tivesse mais de uma
oportunidade para apoderar-Se do governo
da sociedade por uma espécie de golpe de
estado (ex.: o alimentar a multidão e a
entrada triunfal em Jerusalém), Ele não
escolheu esta opção.
Ao mesmo tempo, os ensinos de Jesus
não podiam deixar de ter uma influência
sociopolítica ao serem observados pela
comunidade cristã. Ele ofereceu boas
novas aos pobres, liberdade para os
oprimidos e vida abundante (João 10:10).
Portanto, os adventistas, seguindo o
exemplo de cristãos através dos séculos,
precisam reconhecer sua responsabilidade
social. Os pioneiros adventistas pregavam
não só o evangelho de salvação individual,
mas também se preocupavam com
alcoólatras, escravos, mulheres oprimidas
e as necessidades educacionais de crianças
e jovens.

A base bíblica de
responsabilidade
sociopolítica
A responsabilidae sociopolítica cristã
baseia-se sobre dois fundamentos bíblicos.
Primeiro, a doutrina da Criação. Deus
criou ex nihilo o Universo e nos designou
como os mordomos deste mundo.
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Mordomia implica tanto em
responsabilidade como prestação de contas
pelo domínio sobre o qual tem jurisdição.
Segundo, a doutrina do homem. Os
seres humanos são criados à imagem de
Deus. Os parâmetros da responsabilidade
humana de servir jazem dentro deste
conceito bíblico da natureza humana. A
visão cristã é que homens e mulheres não
são uma espuma sobre o mar da vida, mas
pessoas com um papel responsável a

O cristão e a
política
Um parecer para o envolvimento
judicioso em questões sociopolíticas sem
comprometer as prioridades cristãs.
desempenhar e com um futuro promissor.
O potencial humano confere propósito,
direção e otimismo a cristãos a serviço de
outros num contexto comunitário.
Assim, o cristianismo não é uma
religião de individualismo isolado ou de
introversão; é uma religião de
comunidade. Os dons e as virtudes cristãs
têm implicações sociais. Devoção a Jesus
Cristo significa devoção a todos os filhos
de Deus, e devoção gera responsabilidade
pelo bem-estar de outros.

Bert B.
Beach

O dilema de uma dupla
cidadania
Cristãos sinceros confrontam o dilema
de uma dupla cidadania. De um lado eles
pertencem ao reino de Deus, e do outro, a
sua terra natal. São parte da “nova
humanidade” e vivem no meio da “velha
humanidade”. Há aqui um conflito
inerente? Precisa a juventude adventista do
sétimo dia escolher uma cidadania e
renunciar à outra? Não há dúvida de que
ocasionalmente possa haver conflito
quando as exigências ou deveres de uma
cidadania colidem com os da outra. Em
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esde o nascimento da igreja cristã,
estas questões têm sido debatidas
vez após vez: Qual é o papel do
cristão na política? Pode um membro ou a
própria igreja envolver-se em política?
Como deviam se relacionar com o governo
e com as autoridades políticas?
Alguns adventistas do sétimo dia
acham que a igreja não desempenha
nenhum papel político, e o cristão
individual, no máximo, uma parte
minúscula. Esta opinião funda-se sobre o
conceito de que o reino de Cristo não é
deste mundo. Outros adventistas insistem
que tanto indivíduos como a igreja têm
responsabilidades sociopolíticas
incontestáveis para melhorar as condições
de vida. Alguns cristãos vão mais longe e
pretendem que a tarefa principal do
cristianismo é trabalhar para criar uma
ordem política cristã que resulte no
estabelecimento do reino de Deus na
Terra. Entre uma e outra, há todo uma
gama de opiniões.

tais casos as Escrituras são claras: “Antes
importa obedecer a Deus do que aos
homens” (Atos 5:29).
Não obstante, o reino de Deus não
se encontra isolado deste mundo; “está
entre vós” (Lucas 17:21). Em outras
palavras, o reino de Deus é uma esfera,
um comprometimento, uma atitude e um
modo de vida e pensar que permeia a
toda nossa existência e que dá um
sentido especial à cidadania nacional. É
a soberania de Deus invadindo o viver
humano.

Nada fazer é ação política
A organização política da sociedade
é a provisão divina para a humanidade
caída. Deus não pede que as pessoas
corretas se distanciem do processo
político de governo e deixem o controle
sociopolítico e econômico nas mãos dos
“malfeitores”. Os cristãos devem ser o
sal e a luz do mundo social, e portanto
não podem simplesmente se afastar do
processo político. Com efeito, tal
abdicação é em si mesma uma ação
política que abre o caminho para o
controle político para aqueles que não
apóiam valores cristãos. “Nada fazer” é
uma receita certa para o pecado ficar
senhor da situação. Os adventistas têm
tanto o direito como o dever de usar a
cidadania terrestre para manter a igreja
livre para cumprir seu mandato divino e
ajudar como indivíduos a atender às
necessidades sociais gritantes.

Deveres de cidadania
política

● ● ● ● ● ●

Os adventistas do sétimo dia
confrontam pelo menos quatro deveres
da cidadania política.
Primeiro, o dever de orar a favor
dos que exercem autoridade
governamental. Precisamos orar por
auxílio divino para resolver alguns dos
problemas sociopolíticos que afetam
negativamente a vida humana e a
proclamação do evangelho. As orações e
súplicas dos fiéis ascendem muito mais
alto do que as declarações e ações
políticas que enchem montanhas de
papel reciclável.
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Segundo, o dever de votar e de fazer
petições às autoridades no poder. Os
adventistas devem votar mesmo quando
a escolha seja entre o menor de dois
males. Em conexão com isto, a obtenção
do título de eleitor é o primeiro passo.
Terceiro, o dever de educar-se e
informar-se. Os adventistas, não menos
que outros cidadãos, devem instruir-se
continuamente quanto a questões que
afetam a vida presente e futura.
Ignorância política não aumenta a
felicidade espiritual.
Quarto, o dever de candidatar-se e
ocupar cargos públicos. Os adventistas
têm este direito constitucional. Há
também designação para cargos
governamentais que não envolvem
campanha eleitoral. Ellen White afirma
que não há nada errado na aspiração de
“sentar em conselhos deliberativos e
legislativos e ajudar votar leis para a
nação”.1 Contudo, ela aconselha que
ministros e professores empregados pela
igreja se abstenham de atividades
políticas partidárias.2 A razão que ela dá
é bem clara: política partidária pode
criar divisões. Um pastor poderia
facilmente dividir uma congregação e
enfraquecer grandemente sua habilidade
de servir como pastor de todo o rebanho,
tomando partido.

Perigo de envolvimento
político
Tendo salientado a
responsabilidade e privilégios da
cidadania, torna-se necessário advertir
contra o perigo de envolvimento político
tanto do indivíduo como da igreja. Os
adventistas, como outros cristãos, podem
ser enganados por César. Sucesso na
política envolve compromisso, exaltação
própria, ocultar fraquezas e desempenhar
papéis partidários. Às vezes torna-se
necessário aceitar expedientes que não
se enquadram com as melhores
convicções morais. A política é um
patrão exigente e absorvente. Os
políticos cristãos caminham sobre uma
corda bamba. Devem evitar contaminarse com a qualidade irônica e absorvente
do ativismo político que pode rebaixar
seus esforços a um nível em que Deus
parece não envolver-Se nos assuntos
humanos.
Há um perigo crescente de as igrejas
se envolverem em política. Isto leva à

interpretação da fé e do evangelho
cristãos em termos de valores políticos.
O interesse em muitas igrejas parece terse transferido da moralidade individual à
moralidade social. O resultado é que, em
certos segmentos da sociedade
eclesiástica, idéias seculares começam a
moldar os valores cristãos de modo a
haver pouca diferença entre o secular e o
sagrado. É triste constatar que amiúde as
atitudes de cristãos são as mesmas da
sociedade em geral.

Envolvimento
circunspecto da igreja
O que acabamos de dizer aponta à
necessidade de um envolvimento
político judicioso. Uma igreja mundial,
com milhares de instituições, dez
milhões de membros adultos e muitos
interessados, não pode evitar contato
com o Estado e o envolvimento político.
Não somente pessoas, mas também
organizações eclesiásticas, têm direitos e
responsabilidades. A igreja tem o direito
de intervir no caso de legislação ou
ações regulatórias, tanto positivas como
negativas, que afetem a missão da igreja.
A igreja não deve jamais (e jamais é
um termo forte) identificar-se com um
partido político particular ou com um
sistema político. Uma identificação tal
pode de início trazer um privilégio
temporário rápido, mas inevitavelmente
arrastará a igreja pela rampa descendente
que leva a uma paralisia de sua ação
evangelística e profética. Em suma, “a
igreja deve ser a igreja”, e não uma
agência social. Sua iniciativa mais
prometedora para mudar a sociedade é
transformar indivíduos, gente. Os
adventistas do sétimo dia cumprem,
numa estrada de mão dupla a missão de
Deus no mundo: evangelismo e
serviço.
Bert B. Beach (Ph.D., Universidade de
Paris, Sorbonne) é o diretor de relações entre
igrejas da Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia. Seu endereço: 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, E.U.A.

Notas e referências
1. Ellen G. White, Mensagens aos Jovens, pág.
36.
2. Ellen G. White, Obreiros Evangélicos, págs.
391-395.
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Uma tragédia global
O suicídio é uma das grandes tragédias
da vida. Desde os exemplos bíblicos de
Saul e Judas, até os últimos casos no jornal
de hoje, “o suicídio afeta todas as camadas
sociais, toda faixa etária, todos os níveis
educacionais, toda profissão, todas as
religiões e ambos os sexos”.1
O suicídio é um problema global
crescente. Nos Estados Unidos, entre
pessoas de 15 a 24 anos, o suicídio
registrou um aumento de 202 por cento
entre 1950 e 1990. No Japão e na
Dinamarca, um de cada três homens e uma
de cada quatro mulheres no grupo de 25 a
34 anos comete suicídio. A província de
Quebec, no Canadá, teve um aumento de
800 por cento de suicídio no grupo de 15 a
24 anos de 1961 a 1981. A Finlândia tem o
mais alto nível de suicídio na Europa.
Um estudo de 1977 revela que 50 a 60
pessoas tentam suicídio para todo suicídio
ocorrido. Entre estudantes “uma
porcentagem igual de homens e mulheres
pensaram em suicídio e, na média, no
mesmo nível de intensidade”.2

Por que suicidar-se
Por que pessoas cometem suicídio?
Está o problema com a pessoa que se
suicida, com a sociedade ou com uma
combinação do indivíduo e do ambiente?
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No que concerne ao indivíduo, o problema
freqüente é o desejo de atingir um alvo
elevado e o fracasso em atingi-lo. “No
coração da personalidade de um suicida há
um traço de perfeccionismo agravado pela
crítica, depreciação, achar defeito e um
masoquismo impiedoso em relação a
questões maiores, menores e até
minúsculas de comportamento. O
perfeccionista não perde a oportunidade de
obter um boletim desfavorável a seu
respeito”.3

Suicídio: o
que você
deveria saber
A depressão é outra causa comum de
suicídio. Pouca investigação tem sido feita
sobre o rancor e sua relação com o suicídio,
mas parece ser um fator significativo. “A
pessoa com tendência suicida guarda
sentimentos rancorosos à semelhança dos
que colecionam selos. Por não brigarem
com outros (ou ao menos esperam até
poucos dias antes da tentativa), acabam
geralmente brigando consigo mesmas”.4
Antecedentes de família desempenham
um papel vital em vencer ou sucumbir a
tendências suicidas. Entre estudantes de
faculdade que pensaram em suicídio,
tentaram ou o levaram a efeito, “uma
característica comum é um ambiente
familiar caótico (famílias que
experimentaram divórcio, separação, morte
de um dos pais ou segundo casamento)”.5
A pressão de sair-se bem nos estudos e
o fracasso em namoro também contribuem
para a tendência ao suicídio entre
estudantes. “Mais de 90% dos estudantes
que tentaram suicídio fracassaram no
trabalho ou nos estudos. O problema
seguinte mais comum era dificuldade em
relações amorosas”.6
A falta de apoio social é outra
explicação para a incidência elevada de

Judy
Cushman
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ltimamente Cindy tem agido de
modo estranho. Segundo-anista de
medicina do Japão, ela é diligente e
muito motivada. Às vezes, não se percebe
se ela está estudando medicina para
agradar a si mesma ou a seus pais. Seus
pais planejaram tudo para sua vida, mesmo
seu futuro esposo. Eles têm elevadas
expectativas a seu respeito. Ela não ousa
desapontá-los. No último trimestre ela
obteve nota razoável em seus cursos, mas,
neste trimestre, está enfrentando
problemas. Com efeito, ela fracassou num
importante exame de química. E então veio
o golpe: uma carta de seu noivo dizendo
que achou outra; ele não podia esperar que
ela terminasse medicina.
Cindy parece ter perdido interesse em
tudo. Seu comportamento é errático.
Dorme mal; come mal. Outrora uma pessoa
feliz e vibrante, subitamente ela se tornou
introvertida. Evita amigos. Diz que seria
melhor se ela não existisse. Mas não fala
do que a está machucando. A noite passada
ela me deu seu vestido favorito, dizendo
que não mais precisa dele.
Cindy corre perigo. Está dando sinais
de alarme, sinais que bem podiam levar à
rota infame que algumas pessoas
perturbadas escolhem — suicídio.

Dez mitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jovens que falam de suicídio
não o levam a cabo.
Suicídios ocorrem sem aviso.
Melhora depois de tentativa de
suicídio significa que o risco
de suicídio passou.
Uma vez que uma pessoa tenta
o suicídio, ela continua com
essa obsessão para sempre.
A pessoa que tenta suicídio
quer morrer.
Toda pessoa que comete
suicídio está sob depressão.
Perguntar a alguém sobre
suicídio faz com que a pessoa
cometa suicídio.
Pessoas com propensão ao
suicídio raramente buscam
auxílio.
Todos que cometem suicídio
deixam uma nota explicativa.
Causas e motivos para o
suicídio são detectados
facilmente.

David Lester e Talim Icli, “Beliefs About
Suicide in American and Turkish Students,”
The Journal of Social Psychology, 130:6, pág.
826.

Sinais de
alarme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Desfazendo-se de objetos de
estimação.
Abuso de drogas e/ou álcool.
Estar sob depressão um certo
período de tempo.
Dramatizar comportamentos
tais como argumentos
violentos.
Mudar subitamente hábitos de
comer ou dormir.
Não mostrar esperança pelo
futuro.
Assumir riscos fora do comum.
Fazer comentários indiretos
sobre não mais existir no
futuro ou sobre as pessoas
estarem mais felizes sem elas.
Falar da morte o tempo todo.

● ● ● ● ● ●

Lawrence e Ureda, págs. 165, 166.
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suicídio entre estudantes de faculdade.
Apoio social, de familiares, amigos,
colegas de trabalho, vizinhos e membros
de igreja, “promove saúde mental e
previne estafa psicológica”.7

Suicídio e cultura
Estudos mostram que as atitudes para
com o suicídio variam de cultura para
cultura. Embora tanto os estudantes da
Austrália como os de Cingapura achem
que o suicídio não é comportamento
aceitável, “os australianos admitem o
suicídio mais facilmente e os cidadãos de
Cingapura recorrem a ele como um
solucionador de problema”.8
Quando foram inquiridos se sentir-seiam envergonhados se um membro da
família cometesse suicídio, 21 por cento
de estudantes da Nova Zelândia e 53 por
cento de estudantes norte-americanos
responderam “sim”. Embora ambos os
grupos achem que quase todo o mundo já
pensou alguma vez em suicídio, estudantes
da Nova Zelândia tendem a “experimentar
pensamentos de suicídio a um grau menor
do que estudantes dos Estados Unidos”.9
No Japão, o suicídio é historicamente
aceito como um ato de honra e parece ser
um fenômeno mais culturalmente visível e
aceitável do que nos Estados Unidos.10 Na
Índia, embora as tentativas de suicídio
tenham aumentado, a proporção de
suicídio tem permanecido constante
durante o último século. Uma das causas
comuns de suicídio na Índia é o fracasso
nos exames.11
Os países árabes e da América do Sul
têm um número relativamente baixo de
suicídios, possivelmente em virtude de
uma fé religiosa forte e laços de família
estreitos.
Estudos demonstraram que a religião
exerce um impacto direto sobre se uma
pessoa é ou não tentada a cometer
suicídio. A fé em algo, especialmente em
Deus, dá às pessoas aquela força adicional
para vencer o stress. Ao mesmo tempo,
“estar demasiadamente imerso na vida
religiosa (como no caso de ceitas) faz a
pessoa estar sujeita a um fardo de
regulamentos e deste modo mais propensa
a cometer um suicídio fatalista”.12 Isto tem
uma implicação significativa na cultura
adventista. Enquanto nossa fé na religião
possa nos proteger das pressões do stress,
a tendência para o legalismo e o
perfeccionismo pode abrir a possibilidade
de colapso, sob pressão. A chave é o
equilíbrio, como Ellen White amiúde
aconselha em seus escritos. Embora Cristo
possa e deva ser envolvido em todas as
áreas de nossa vida, a lealdade a Cristo e

as atividades religiosas não são sempre a
mesma coisa.

Prevenção de suicídio
Quando se perguntou a estudantes de
faculdade ou de universidade se desejavam
prestar auxílio preventivo a seus colegas
propensos ao suicídio, sempre disseram
“sim”, mas não sabiam como fazê-lo.
Visto que 20 a 60 por cento de estudantes
universitários têm tendências ao suicídio, a
administração devia se envolver mais em
tais problemas. Cursos e seminários sobre
prevenção de morte e suicídio, mais
envolvimento social de professores e
estudantes, mais encorajamento e
recomendação para aconselhamento e
melhor comunicação entre estudantes,
professores e funcionários, tudo isso
ajudaria.
Se você acha que um amigo ou
conhecido esteja pensando em suicídio, eis
alguns passos que você poderia tomar para
ajudar.13
•
•
•
•

•

•
•

•

Pergunte à pessoa se sente
tendência ao suicídio.
Estimule a pessoa a falar sobre
seus planos.
Procure eliminar os meios para
evitar que se cometa o suicídio.
Encorage a pessoa a entrar em
contato com um centro de
prevenção de suicídio. Forneça o
número dos telefones.
Leve a pessoa a fazer uma
afirmação verbal ou um contrato
escrito com você dizendo que
não tentará suicídio sem chamálo.
Se possível, elimine o problema
que está levando a pessoa a
pensar en suicídio.
Permaneça com a pessoa que
tenta suicidar-se ou arranje
alguém que faça companhia até
passar a crise.
Encoraje a pessoa a obter
conselho profissional; ofereça-se
para acompanhá-la.

Adventistas e suicídio
Qual deveria ser a atitude dos
adventistas do sétimo dia em relação ao
suicídio? As Escrituras registram dois
casos de suicídio, ambos envolvendo
homens em posição de liderança. Primeiro,
a história do rei Saul. Saul estava se
afastando de Deus gradualmente. Em I
Samuel 31, ele vê com horror Israel perder
uma batalha vital e três de seus filhos
mortos. Então é ferido e sabe que não há
modo de escapar. Ele pede ao escudeiro
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julgar. Enquanto devemos estender um
ministério de amor e ternura à pessoa
envolvida, não devemos julgar que tal
pessoa cometeu o pecado máximo.
Judy Cushman está estudando para obter um
mestrado em Casamento e Aconselhamento de
Famílias na Universidade de Loma Linda, na
Califórnia. Seu endereço: 35512 Rodeo Rd.,
Yucaipa, CA 92399; E.U.A. E-mail:
jcushman@ccmail.llu.edu

Vale a pena
saber
1.
2.
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A maioria das pessoas que
cometem suicídio dá dicas
verbais ou de comportamento.
Elas sentem uma
ambivalência entre a vida e a
morte. Não é tanto que
queiram morrer mas não
querem continuar vivendo na
presente situação.
A maioria das pessoas com
propensão ao suicídio o são
só por um período breve.
Suicídio ocorre em todas as
classes sociais.
Pessoas inclinadas ao suicídio
podem ser muito infelizes,
mas não necessariamente
doentes mentalmente.
Mulheres tentam o suicídio
três ou cinco vezes mais, os
homens o concretizam três ou
cinco vezes mais.
Embora as tendências ao
suicídio não sejam de origem
genética, o suicídio aparece
em certas famílias mais que
em outras.
Embora a depressão seja
geralmente associada com o
suicídio, há muitas outras
emoções que podem ser
ligadas ao suicídio, como
vingança e raiva.
O suicídio e o uso de álcool
estão fortemente ligados.
Pedir a alguém que discuta
sobre seus pensamentos de
suicídio é evidência de
preocupação e pode ser o
meio de evitá-lo.
O número de suicídios
aumenta com a idade e é
muito elevado entre idosos.
É mais provável que mulheres
usem arma e não drogas para
se matarem.

Margaret T. Lawrence e John R. Ureda,
“Students Recognition of the Response to
Suicidal Peers,” Suicide and Life Threatening
Behavior 20 (Summer 1990), pág. 166.
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que o mate, mas o homem se recusa a fazêlo. Saul escolhe cair sobre sua própria
espada de preferência a ser capturado pelo
inimigo. Aparentemente o suicídio era mais
honroso do que cair prisioneiro. Ellen
White comenta: “Assim pereceu o primeiro
rei de Israel, com o crime do suicídio em
sua alma. Sua vida fora-lhe um fracasso, e
sucumbira com desonra e em desespero,
porque pusera sua vontade própria e
perversa contra a vontade de Deus.”14
A segunda pessoa mencionada na
Bíblia a cometer suicídio foi Judas. Jesus
preveniu Judas de que ele caminhava para
o desastre (Mateus 26:23-25), mas Judas
achava que agia certo ao trair a Jesus.
Somente quando viu seu plano fracassando
(Mateus 27:3-5) reconheceu que não valia a
pena viver. Ellen White diz que Judas
“sentiu que não podia viver para ver Jesus
crucificado, e em desespero, foi enforcarse.”15 Jesus sabia o que Judas estava
planejando; contudo, não “proferiu
nenhuma palavra de condenação. Olhou
piedosamente para Judas, dizendo: Para
esta hora vim ao mundo.”16 Se Jesus,
conhecendo o coração humano, pode
continuar a trabalhar com pessoas sem
condená-las, podemos ser diferentes?
Ellen White menciona que Pilatos
também cometeu suicídio. “A arriscar sua
posição, preferiu entregar Jesus para ser
crucificado. A despeito de suas precauções,
porém, exatamente o que temia lhe
sobreveio mais tarde. Tiraram-lhe as
honras, apearam-no de seu alto posto e,
aguilhoado pelo remorso e orgulho ferido,
pôs termo à própria vida.”17
Nestes casos bíblicos podemos
discernir que o problema real é o modo de
vida. A todos é dada a oportunidade de
conhecer a Deus. Então precisam decidir o
que farão com esse conhecimento. Aqueles
que rejeitam a Deus e Seus valores, com
freqüência sentem que não vale a pena
viver e desejam pôr fim à própria vida.
Contudo, nem todo suicídio envolve a
rejeição de Deus. Há outros fatores sobre
os quais a pessoa perde o controle: stress,
solidão, traição, vergonha, depressão,
doença mental, doenças fatais.
Embora não possamos compreender
plenamente as causas e motivações por trás
do suicídio, como adventistas podemos
afirmar três princípios importantes.
Primeiro, a vida é preciosa e é um dom de
Deus, para ser vivida por Sua graça e pela
fé. Nenhum problema é demasiado grande
que não possa ser trazido a Deus em
oração. Segundo, quando encontramos uma
pessoa com pensamentos suicidas, temos o
dever de ajudá-la. Terceiro, não nos cabe

U

m exame da evidência arqueológica
e das tradições lingüísticas e
literárias mostra que a simples
inundação de um vale da Mesopotâmia
não pode explicar adequadamente o
dilúvio bíblico.
Criacionistas e evolucionistas
discordam quanto ao Dilúvio. Os
criacionistas argumentam que a Bíblia é
um documento divinamente inspirado e

O Dilúvio:
apenas uma
catástrofe
local?
Wi l l i a m
H. Shea

● ● ● ● ● ●

que seu registro do Dilúvio descreve um
acontecimento histórico real, um dilúvio
universal. Os evolucionistas respondem à
narrativa bíblica de diversos modos.
Alguns a rejeitam como não histórica e
indigna de consideração séria. Outros,
contudo, dão uma explicação que não
concorda com a opinião criacionista.
Sugerem que houve um acontecimento
histórico que fornece a base para a
história, mas que a história tem sido muito
exagerada em relação ao acontecimento
original. Pensam que houve uma
inundação local grave no rio Tigre ou no
Eufrates (ou em ambos), e que essa
inundação foi ampliada de tal modo que
quando o relato chegou ao escritor ou
escritores bíblicos, foi considerado um
dilúvio universal.
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A teoria de uma inundação
local
Esta teoria começou com um
arqueólogo. Sir Leonard Woolley estava
escavando em Ur, no sul do Iraque, no
final da década de 1920, quando numa
trincheira particularmente profunda seus
operários chegaram a um depósito estéril
de argila sem mais nenhum traço de
civilização. Fez com que os operários
continuassem a cavar através desse
sedimento. Mais no fundo chegaram a uma
nova camada de ocupação. De pé na
trincheira com um dos operários e sua
esposa, ele perguntou: “Vocês sabem o
que é isso, não sabem?” O operário olhou
surpreso, mas a esposa prontamente
respondeu: “É o dilúvio de Noé!” E assim
nasceu a teoria de uma inundação local na
Mesopotâmia como a explicação do
dilúvio bíblico.
Depois da Segunda Guerra Mundial,
Sir Max Mallowan, cavando em Nimrud
(Calah), propôs uma revisão da teoria de
Woolley. Ele queria atribuir o dilúvio
bíblico a um nível diferente de depósito
aluvial em outros lugares na Mesopotâmia.
Ao passo que o dilúvio de Woolley tivesse
sido fixado por volta de 3500 a.C. na
maneira convencional de datação
arqueológica, o professor Mallowan
propôs a data de 2900 a.C. à camada que
deu origem às histórias na Mesopotâmia, e
depois na Bíblia, de um dilúvio.
Nosso propósito aqui não é avaliar ou
endossar essas datas arqueológicas, mas
usá-las como base para comparação. A
teoria de uma inundação local levanta
muitos problemas, os quais podem ser
examinados de três perspectivas
diferentes: arqueologia, lingüística e
tradições literárias. Tal exame vai
determinar se a história bíblica do dilúvio
remonta à história da inundação local de
um rio na Mesopotâmia, ou à Bíblia como
o registro histórico de um dilúvio universal.

O teste da arqueologia
Tratando-se da arqueologia, há
dificuldade enorme em tentar achar o
estrato correto em várias cidades para
fazer a ligação com o dilúvio bíblico. A
razão é que há diferentes níveis da
inundação em diferentes cidades da
Mesopotâmia, e outras cidades sem
nenhum sinal de níveis de inundação.
Assim o quadro das inundações locais na
Mesopotâmia é como uma colcha-deretalhos na qual muitos dos retalhos
diferem uns dos outros.
Considere os depósitos do período
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Mapa da Mesopotâmia,
mostrando os lugares ligados
com as inundações principais.

dilúvio” (v. 10). Isto quer dizer o dilúvio
de Noé, não apenas qualquer inundação de
um rio local. Este é um salmo que
descreve a tempestade do poder divino.
Baal não é o deus da tempestade. Jeová é,
e Ele controla os elementos da Natureza
segundo Seu propósito. Isto era verdade
mesmo durante o maior cataclisma que
este mundo jamais vira no passado, o
dilúvio de Noé. Do mesmo modo que os
reis da Assíria comparavam o poderio de
seu exército com a maior potência jamais
vista na Natureza, assim Deus compara
Seu poder sobre a Natureza com a maior
demonstração de Seu poder jamais vista na
Terra.
Pode haver uma relação entre os dois
termos. Não é certo se o da língua semítica
oriental acrescentou as consoantes quando
foi adotado pelo semítico ocidental, ou
vice-versa, se o termo caminhou na
direção oposta. Isso dá o termo composto
de (m)abubu(l). A etimologia do termo é
obscura em ambas as línguas, mas aquilo a
que se aplica é eminentemente claro: Era
empregado somente para o Grande Dilúvio
nas duas línguas, e não era usado para
nenhuma inundação no vale de um rio
local.
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O povo que vivia nessa área durante
essas inundações fluviais, estava bem
familiarizado com elas e as descreviam de
vários modos. Tinham, contudo, um outro
termo para o Grande Dilúvio. Esse termo
era abubu, em acádio. Este termo foi
usado para o Grande Dilúvio através do
qual o herói do Dilúvio salvou sua família
por meio da arca. O termo nunca foi usado
para inundações locais. Foi empregado de
um outro modo, porém, para descrever o
ataque das hordas assírias sob certos reis.
Nestes casos, o exército assírio esmagava
seus inimigos como o abubu. O paralelo é
bem mais válido quando comparado com o
Grande Dilúvio da Mesopotâmia do que
com uma inundação de um rio local. É
assim que os reis assírios queriam dizer
quão fortes eles eram.
O hebraico bíblico faz algo
semelhante. Tem um termo especial para o
dilúvio de Noé, e essa palavra é mabbul. O
termo é usado em apenas dois lugares, em
Gênesis 6-9 e Salmo 29. O Salmo 29 diz
que “O Senhor Se assentou sobre o
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1929 achou aí um estrato estéril de um
metro e meio.
Assim, dos quatro lugares envolvidos
nesse período de tempo, um tinha níveis
múltiplos de sedimento de inundação
local; um não tinha sedimento algum de
inundação; e dois tinham dois níveis de
sedimento. Isso se compara com os dois
lugares do período anterior, que também
tinham sedimentos. Assim, umas
compençam as outras, as inundações
anteriores e posteriores. As inundações
continuam até os tempos modernos. Houve
uma grande inundação na região central do
Iraque, em 1948.
É interessante observar que a maior
parte desses lugares foi escavada mais ou
menos ao mesmo tempo, entre 1929 e
1932. Assim, a história local do dilúvio
parece ser uma idéia em voga por volta de
1930, motivada pela sugestão de Woolley.
Quando o caso é considerado como
um todo, contudo, há muito pouca prova
arqueológica para tal teoria. Os
sedimentos de inundações junto aos rios
eram irregulares, ora afetando uma cidade,
e não outra, nas proximidades. Dos seis
lugares estudados deste ponto de vista,
somente um deles era situado sobre um
grande rio: Nínive, sobre o Tigre. O resto
era situado sobre canais que saíam dos
rios, e não sobre os rios mesmos. Assim,
devia-se provavelmente chamar essa
teoria, a teoria do Dilúvio oriunda de
canais na Mesopotâmia.

Eu

que Woolley preferiu como fornecendo
uma explicação para o Dilúvio. Eles foram
encontrados em apenas dois lugares: Ur e
Nínive. As diferenças entre esses dois
locais deviam ser notadas. Nínive fica
sobre o Tigre, no norte do Iraque. Ur está
localizada num canal que sai do Eufrates,
no sul do Iraque. Assim, essas duas cidades
estão em extremos opostos do país e ficam
sobre rios diferentes. Nenhum dos outros
lugares intermediários que foram escavados
produziu o mesmo nível de “inundação”. O
trabalho de Woolley mostra que a
inundação nem cobriu toda a cidade de Ur.
Os habitantes locais podem ter considerado
a inundação como algo sério, mas nem de
longe foi na escala que podia ter sido
ampliada em proporções universais.
Bem, que tal o nível da inundação
fixada em 2900 a.C.? Aqui pelo menos
temos que ver com quatro cidades: Kish,
Shuruppak, Uruk (a Ereque bíblica) e
Lagash. Kish, dessas quatro cidades, é a
que fica mais ao norte, perto de Babilônia.
Shuruppak estava localizada num canal, no
centro-sul da Mesopotâmia. É famosa na
tradição literária como a cidade da qual
Atra-hasis, o herói do dilúvio, saiu. Uruk
está situada no mesmo canal que
Shuruppak, mas bem mais para o sul.
Lagash está situada num canal mais para o
leste, no sul da Mesopotâmia. A camada de
solo estéril de Lagash, contudo, talvez não
tenha vindo da inundação de um rio local
ou de um canal, mas sim da fundação de
um dos templos de Lagash, de acordo com
André Parrot, que escavou Telloh em 1930
e 1931.
As escavações em Kish levaram a
quatro níveis diferentes de argila, e não um.
Estendiam-se sobre um período de quatro
séculos, segundo os escavadores. O mais
antigo foi fixado por volta de 3300 a.C., o
último, em 2900 a.C. O estrato superior
tinha cerca de 30 cm de espessura. A
questão então é: qual desses quatro níveis
locais de inundação devia ser escolhido
como a base para construir uma lenda de
dilúvio para o texto bíblico? Nenhum deles
parece ser tão importante, e a
multiplicidade de camadas diminui o
entusiasmo em identificar qualquer deles
com a história bíblica.
Os outros dois lugares poderiam
parecer candidatos um pouco mais
legítimos. Shuruppak, a moderna Tell Fara,
foi escavada por Eric Schmidt. Em suas
escavações de 1930 e 1931, Schmidt achou
um depósito aluvial da espessura de 60 cm,
que datava do começo do terceiro milênio
a.C. Uruk estava localizada no mesmo
canal, mas a uma boa distância mais para o
sul. Julius Jordan em suas escavações de

O teste de tradições
literárias
As histórias do Dilúvio têm dois
elementos principais. Um trata da extensão
do Dilúvio em termos de descrição; o
outro trata dos resultados. Em ambos os
casos, nas duas culturas e em ambas as
línguas, a diferença entre o Grande

Inundações
em Marte?
Como poderia Marte ter um
dilúvio? Contudo, como se poderia
explicar a presença de vales ligados
entre si, marcas gigantescas de
erosão, paredes de crateras
desgastadas e canais enormes? Parece
que uma inundação catastrófica
ocorreu outrora no “planeta
vermelho”, com rios gigantescos de
mais de 100 km de largura, talvez
com 500 metros de profundidade,
com água correndo com a velocidade
de até 200 km por hora.1 Marte
poderia ter um oceano que continha
mais água que o Caribe e o
Mediterrâneo juntos. Calculou-se que
as inundações poderiam ter enchido o
oceano de Marte em poucas semanas.
De onde veio a água e onde está
agora? A água parece ter jorrado com
força de grandes fraturas na
superfície de Marte, como as “fontes
do abismo”. Por que jorraram
subitamente e para onde foram, são
perguntas sem resposta. Mas a
evidência de inundação lá está. Podese ter uma idéia do fenômeno
visitando o Channeled Scabland do
leste do Estado de Washington, que
também foi formado por uma
inundação catastrófica sobre um
terreno vulcânico.2 Talvez umas das
sondas enviadas a Marte revelará
alguns dos mistérios das inundações
marcianas.

Dilúvio e as inundações locais era bem
reconhecida. O primeiro aspecto disso é a
questão da terminologia inclusiva, como
se vê na história do dilúvio bíblico. A
questão aqui é: Quão inclusiva era aquela
língua? Gerhard Hasel tratou deste assunto
em seu artigo “The Biblical View of the
Extent of the Flood” (ver “Bibliografia”).
Como Hasel assinala, a frase “a face de
toda a terra” é usada 46 vezes em Gênesis
6-9. A frase “toda carne” é usada 13 vezes.
A frase “toda criatura vivente” é usada três
vezes. E Gênesis 7:19 reza “debaixo do
céu”. Estas frases referem-se à extensão do
Dilúvio. É verdade que no hebraico o
termo todo nem sempre significa 100 por
cento, mas aqui em Gênesis 6-9, onde é
apoiado pela multiplicidade de tais
expressões, certamente devia significar
isto.
A versão do Dilúvio que se acha no
poema de Gilgamés diz o mesmo: “toda a
humanidade virou barro” (XI:133).
Utnapishtim, o herói do dilúvio, abriu a
janela de sua arca e contemplou a terra
seca. É também interessante notar que não
foi a subida dos rios por causa da fusão da
neve na Anatólia que causou o dilúvio.
Segundo Utnapishtim, foi a tempestade
que causou o dilúvio; uma tempestade
vinda das nuvens, acompanhada de
relâmpagos no céu. Quando prestes a
testar as possibilidades de abandonar a
arca, ele também soltou aves, como Noé.
Os primeiros dois pássaros, uma pomba e
uma andorinha, voltaram à arca porque
“nenhum lugar de pouso era visível”
(XI:148, 151). Não há dúvida aqui sobre a
extensão vasta do dilúvio.

A parte sobre a tempestade que
provocou o dilúvio falta no tablete do
Gênesis sumério de Eridu e do épico de
Atra-hasis. Mas as partes que
sobreviveram nos contam da seqüela no
panteão. Uma disputa extraordinária
surgiu entre os deuses. A maior parte deles
estava arrependida de ter trazido o dilúvio
e destruído a humanidade. Enlil, porém, o
primeiro ministro entre os deuses e o
maior culpado de causar o dilúvio, teve a
reação oposta. Ele descobriu que algumas
pessoas tinham escapado do dilúvio e
sobrevivido. Ficou furioso. O propósito do
dilúvio era acabar com toda a humanidade,
e o fato de que alguns escaparam era
absolutamente contrário a seu desígnio.
Daí seu furor. Ele tinha sido enganado por
Enki (Ea), o deus da sabedoria, que dissera
ao herói do dilúvio que construísse um
barco e recolhesse a bordo sua família e os
animais para escapar ao dilúvio.
Parte do diálogo pode ser recuperada
do épico de Atra-hasis. A deusa que tinha
dado forma à humanidade lamentava a
decisão de trazer o dilúvio: “Na
assembléia dos deuses, como comandei eu,
junto com eles, destruição total?” Ela
lamenta que Anu, o deus principal,
concordou com essa decisão: “Aquele que
não considerou mas causou o dilúvio e
consignou os povos à destruição?” Uma
vez mais pergunta aonde foram os deuses:
“Aqueles que não consideraram, mas
causaram um dilúvio e consignaram os
povos à destruição? Vós decidistes sobre
destruição total” (Atra-hasis, págs. 95, 97,
99). A ira de Enlil é revelada quando ele
indaga: “Onde escapou a vida? Como

1. V. R. Baker, “The Spokane Flood
Controversy and the Martian Outflow
Channels,” Science 202 (1979), págs.
1249-1256.
2. V. R. Baker e outros, “Ancient Oceans,
Ice Sheets and the Hydrological Cycle
on Mars,” Nature 352 (1991), págs. 589594.
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A distribuição pelo mundo de lendas do Dilúvio; cada ponto
representa uma versão local. Adaptado do Seventh-day Adventist Bible
Dictionary, ed. rev. (Washington, D.C.: Review and Herald Publ. Assn., 1979), pág. 374.
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Evidência
geológica do
dilúvio de
Gênesis
Um acontecimento como o dilúvio
narrado em Gênesis haveria de deixar
evidência significativa nas camadas de
rochas da terra. Quando essas camadas são
examinadas, um número de descobertas
importantes sugere uma interpretação na
base de um dilúvio. Durante um dilúvio
universal, havia-se de esperar atividade
catastrófica tão rápida quanto extensa, e
pode-se ver tal evidência. Devemos ter em
mente, porém, que, ao tratar de um
acontecimento passado como o Dilúvio,
estamos lidando com interpretações e não
com observações diretas.
Eis algumas das características das
rochas que sugerem um dilúvio universal.
1. Sedimentos marinhos sobre os
continentes. No mundo, cerca da metade
dos sedimentos sobre os continentes atuais
veio do mar. Como é que tanto material
marinho se depositou sobre os
continentes? Era de se esperar que ficasse
no oceano. A distribuição extensa de
oceanos sobre os continentes é certamente
uma situação que difere de hoje — e ela é
coerente com a crença num dilúvio
universal.
2. Abundante atividade de água
subterrânea nos continentes. Evidência
disso é percebida em grandes “leques
submarinhos” antigos e outros depósitos
submarinhos, como as turvações
encontradas nos continentes. Turvações
são aglomerações de rochas, limo, areia e
partículas de argila depositadas em
camadas debaixo d’água. Estudos de
turvações demonstraram que enormes
depósitos de vários metros de espessura e
cobrindo até 100 mil quilômetros
quadrados podem ser depositados no
oceano em questão de horas depois de
terremotos. Milhares de camadas de
sedimento sobre os continentes, outrora
considerados como tendo sido depositados
através de longos períodos em água raza,
agora são vistos como depósitos rápidos
de turvações, como se havia de esperar
durante o dilúvio bíblico.
3. Distribuição ampla de sedimentos
exóticos. Muitas camadas de sedimento
exótico cobrem áreas tão grandes que é
difícil crer que foram depositados
lentamente sob condições não-

catastróficas. Por exemplo: no oeste dos
Estados Unidos, o conglomerado de
Shinarump, que tem uma espessura de 30
metros, cobre quase 250 mil quilômetros
quadrados. A formação Morrison, de 100
metros de espessura, que contém os restos
de muitos dinossauros, se estende sobre
mais de 1 milhão de quilômetros
quadrados, e o grupo Shinle, que encerra
madeira petrificada, cobre 800 mil
quilômetros quadrados.
4. Ausência de erosão nas lacunas
das camadas sedimentares.
Freqüentemente há lacunas na seqüência
de camadas sedimentares de terra.
Podemos identificar essas lacunas
comparando-as com outras séries de
camadas e fósseis encontrados alhures.
Amiúde vastas camadas geológicas,
datadas de uma época pela escala
geológica padrão, jazem sob uma outra
considerada muito mais recente. Os
estratos que representam o longo tempo
que se admitiu entre as camadas, faltam
em algumas localidades. Contudo, nessas
lacunas as camadas inferiores mostram
pouca evidência de erosão que certamente
teria ocorrido se tivessem existido por
muitos milhões de anos. Com efeito,
segundo a erosão média corrente, as
camadas em questão — e muito mais —
teriam sofrido erosão nesse período de
tempo. A falta de erosão na maior parte
destas lacunas sugere depósito rápido,
como havia de se esperar no caso de um
dilúvio, quando havia pouco tempo para a
erosão.
5. Sistemas ecológicos incompletos.
Em vários estratos que contêm fósseis,
tais como o arenito de Coconino, da
região do Grand Canyon, e a formação
Morrison, do oeste dos Estados Unidos,
achamos boa evidência de fósseis de
animais, mas pouca ou nenhuma
evidência de plantas. Os animais
requereriam plantas como alimento.
Contudo, poucas plantas foram
encontradas no Morrison, que encerra
restos de muitos dinossauros, e nenhuma
planta foi encontrada no Coconino, com
suas centenas de rastros de animais.
Como poderiam os animais sobreviver
durante milhões de anos sem nutrição
adequada?
A seleção operada e a ação rápida
que se havia de esperar das águas do
Dilúvio parece ser uma explicação mais
plausível.
Ariel A. Roth, Ph.D.
Instituto de Pesquisa Geológica
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sobreviveu o homem à destruição?” (Idem,
pág. 101). Enki tem de confessar que foi
ele o “responsável por salvar vidas”. A
mesma idéia é expressa pela informação
que Enki deu a Ziusudra, o herói do
dilúvio na versão suméria. Ao adverti-lo
para se preparar para o dilúvio iminente
ele disse: “A decisão de que a humanidade
devesse ser destruída foi feita; um
veredito, uma ordem pela assembléia
[divina], não pode ser revogada” (Journal
of Biblical Literature 100 [1981]: 523).
De tudo isto se infere que era intenção
de Enlil destruir toda a humanidade com o
dilúvio. Os deuses na assembléia votaram
a favor, mas se arrependeram depois. Mas
quando uma parte da humanidade escapou,
o intento de Enlil foi frustrado e ele irouse porque tinha resolvido destruir todo ser
humano, e foi somente porque Enki o
enganou que algumas pessoas escaparam.
A narrativa bíblica do Dilúvio se
aproxima desta, mas faz uma distinção
moral que não consta na versão
mesopotâmica. Deus estava aborrecido
com a impiedade da humanidade, mas
decidiu salvar os poucos justos por meio
da arca de Noé (Gênesis 6:4-8). Não se
poderia fazer isto, nem na escala bíblica,
nem na de Babilônia, somente com uma
inundação local. Requer-se um dilúvio
universal para se destruir a humanidade.

A

Bíblia começa com um jardim e
termina com uma cidade. Suas
páginas estão cheias do amor e
cuidado de Deus para com as pessoas em
toda parte.
Considere o cuidado de Deus para
com Sodoma, uma cidade mergulhada na
impiedade. Abraão pleiteou com Deus
sobre a sorte de Sodoma e seus habitantes.
Deus revela que Ele não Se preocupa

Deus ama a
cidade de tal
maneira!
O desafio urbano à mensagem e
missão cristãs
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menos com sua sorte. Ele salvaria a cidade
se houvesse dez justos nela. O estilo de
vida coletivo daquela cidade demandava
um julgamento inevitável sobre ela. E
Deus envia anjos para advertir a cidade
sobre o que poderia acontecer se seus
habitantes não se arrependessem.
Deus enviou Jonas para advertir
Nínive. A despeito da hesitação e
timidez do evangelista, a cidade
arrependeu-se e evitou o juízo divino.
Deus enviou jovens às escolas e aos
escritórios governamentais de Babilônia
para aprenderem sua cultura, mas não
seu estilo de vida. Enviou visões a um
imperador após outro, revelando às
gerações vindouras os altos e baixos da
História, culminando no triunfo do reino
de Deus e de Sua soberania sobre toda
tentativa humana de edificar grandes
cidades e grandes reinos.
Deus levou Davi a escolher
Jerusalém, uma cidade cananita com
uma história de má fama, para ser a
capital de Israel. Ele queria que
Jerusalém fosse uma cidade-modelo,

onde residisse a justiça, onde a justiça
prevalecesse e cujo testemunho para o
resto do mundo fosse o alvo permanente.
Jerusalém traiu seu mandato, expulsou
os profetas, crucificou o Filho — e, não
obstante, o amor de Deus por ela era tão
grande que a capital da Nova Terra é
nomeada a Nova Jerusalém.
Todo o Antigo Testamento foi
escrito em cidades da Mesopotâmia,
Egito, Suméria, Nínive, Sidom, Tiro e
Babilônia. O Novo Testamento não é
diferente. Jesus evangelizou a Galiléia
urbana, Decápolis, Tiro, Sidom, Fenícia,
Jericó e Jerusalém. As missões de Paulo
visaram às grandes cidades do império
romano: Antioquia, Atenas, Corinto,
Éfeso, Filipos, Tessalônica, Colossos,
Roma e muitas outras. O Apocalipse de
João descreve a grande controvérsia
entre Deus e Satanás em termos urbanos,
um conflito entre cidades.
Tal foi o amor de Deus para com as
multidões desfalecendo em cidades
durante os tempo bíblicos. Ele não Se
preocupa menos com os milhões que
moram nas grandes metrópoles de hoje.

A atração das cidades
Embora as cidades tenham tido sua
atração desde que Caim construiu a
primeira (Gênesis 4:17), só recentemente
é que se tornaram grandes centros de
população. Mesmo duzentos anos atrás,
97 por cento da população do mundo era
rural. No começo do século, a despeito
da crescente revolução industrial, a
população urbana era de apenas 15 por
cento. Mas hoje, ao nos aproximarmos
do século 21, praticamente metade da
população mora em cidades — em
florestas de concreto, em anonimidade
urbana, numa luta desesperada para
trabalhar, comer e dormir, com muito
pouca interação social ou espiritual.
O mundo hoje é em grande parte
urbano: 3.450 cidades com mais de
100.000 habitantes, 330 cidades com
mais de um milhão de habitantes, 45
metrópoles com mais de quatro milhões
e 12 super-gigantes com mais de 10
milhões. Além disto, o crescimento
urbano é o dobro do crescimento rural,
graças à migração e elevado índice de
natalidade. Uma cidade do tamanho de
Seattle nasce, cada ano, dentro da
Cidade do México.
Destas cidades, ao menos 235
desconhecem a Cristo. Não podemos
ignorá-las como se nossa jornada cristã
fosse uma super-estrada que deixasse de
lado os grandes centros de população.
São alvos primários para a missão cristã.
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Já está acontecendo
Seul. Kirk e Sherry ensinam inglês
como segunda língua numa escola em
Seul. É uma tarefa de tempo integral.
Mas depois da escola partilham as boas
novas de Deus com seus estudantes e
respondem a perguntas que suas histórias
em classe e seu estilo de vida despertam.
Estão deixando uma marca numa cidade
de 16 milhões e num país que é 66 por
cento budista.
Calcutá. Sandy tinha pouco mais de
vinte anos e estava enfadada. Ela queria
ser cristã e queria aventura. Queria as
duas coisas ao mesmo tempo. A igreja
deveria significar mais do que sentar-se
num banco e ouvir um monólogo cada
semana. Onde estaria Deus operando e
haveria aí um lugar para ela? Madre
Tereza veio à sua mente de imediato.
Madre Tereza desafiou o mundo por
seu amor pelos pobres e enfermos de
Calcutá. Com excesso de população e
crescendo cada dia, com uma das mais
altas densidades populacionais no
mundo, e onde a rua é o lar de milhares, a
cidade oferece milhares de modos de
servir. “Ache algo pequeno para fazer”,
diz Madre Tereza, “e faça-o com amor”.
E foi isso que Sandy decidiu fazer.
Ela descobriu a vontade e o espírito de
amor para trazer um pouco de alegria aos
pobres e sofredores de Calcutá. Algo
pequeno, mas que divulga as boas novas
de Deus.
Genebra: São quase todos jovens, e
longe de casa. Estes são jovens
adventistas cujo trabalho ou casamento
os trouxe a essa cidade de João Calvino,
e estão testemunhando com alegria e
criatividade. Esta é a igreja adventista do
sétimo dia em Genebra. Um grupo
vibrante de jovens, reúnem-se todos os
sábados para o culto, estudo e
companheirismo, para se fortalecerem
mutuamente em seu testemunho individual e coletivo de Jesus. O culto não é
tradicional, mas é familiar. O estilo de
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liderança é igualitário e baseado em
servir.
Há uma voz de devoção alegre e de
interesse cristão numa cidade conhecida
por seu comercialismo e burocracia
internacional. Esses jovens não têm de
estar aqui no sábado; querem aí estar.

Ajuda desejada
Para cada história que aquece o
coração, há centenas que nos emocionam.
Considere três situações urbanas
angustiosas.
Pobreza. Os pobres em países em
desenvolvimento vivem em condições
absolutamente caóticas. Uma família
inteira se comprime num quarto do
tamanho de uma cama de casal. Vivem na
maior sujeira, sem água corrente,
respirando não ar, mas poluição. A água
que bebem está longe de ser pura. As
poucas verduras que compram estão
contaminadas por tóxicos.
Qual é a solução? Apenas esfregar as
mãos e condenar os culpados? Adotar
bebês em massa? Ou a resposta é um
envolvimento pessoal, uma missão de
face a face que alivie o sofrimento
humano e faça diferença na vida das
pessoas ao nosso redor? Que tal manter
um orfanato, construir uma escola,
ensinar classes de alfabetização de
adultos, limpar o ambiente, prover água
potável e construir instalações sanitárias?
Ser um cristão de verdade envolve isso e
mais, a fim de transformar a situação
demonstrando a natureza do reino de
Deus.
Refugiados políticos. Num sábado à
tarde, em Frankfurt, eu fazia um passeio.
No topo de uma pequena colina, ouvi uma
música estranha e selvagem. Não rock ou
Nova Era, mas selvagem no sentido de
alegria misturada com saudade. Na
clareira à minha frente, vi cerca de 70
homens, usando calças largas, músicos
que tocavam grandes tambores, flautas e
instrumentos de corda, enquanto o grupo,
de braços unidos, dançava à sua moda.
Lentamente aproximei-me do grupo e
achei um que falava inglês. Logo descobri
que eram refugiados curdos, do norte do
Iraque. Esperavam começar nova vida em
terra estrangeira.
Quem irá dançar com essa gente?
Quem vai unir os braços e tentar o
sapateado intrincado com os primeiros
passos de amizade e entendimento? Quem

vai se tornar um missionário “não
residente” a favor desses curdos
mudando-se para Frankfurt, se
necessário, aprendendo sua língua e
costumes e familiarizando-se com seu
mundo, dando a conhecer Jesus como
um Amigo real e amoroso? Ou precisam
eles continuar a dançar em desespero?
Filhas da sombra. Ela estava com
16 anos e trabalhava na cidade havia um
ano. Sua irmã de 14 anos trabalhava a
seu lado. Ao conversarmos, ela me
perguntou: “Se eu contrair AIDS, quanto
tempo terei de vida?”
Seus pais as tinham vendido à
prostituição. Agora estavam trabalhando
num bordel de beira de estrada. A dona
era bastante cortês (ofereceu-me chá),
mas o trabalho era degradante e terrível.
As chances de infecção eram enormes.
Ponderei sua condição de vida, olhei
para seu rosto e lhe disse:
“possivelmente dois anos”. Sua
expressão de medo e desespero me
perseguiu durante vários dias. Havia
esperança, porém. A senhora me disse
que se pudessem pagar a dívida de
algum outro modo, ela concordava. Mas
quem vai abrir uma pequena loja, ou
prover empréstimo para máquinas de
costura ou outra forma de trabalho que
rendesse algo que as tirasse desse poço
de desespero? A esperança precisa
assumir uma forma prática para ser real.

Que faremos?
Muitas histórias parecidas de
pobreza urbana, fome, falta de abrigo,
misérias da infância, atrocidades
políticas, horrores raciais e tribais em
volta do mundo podiam ser narradas.
Nesta área não há carência. Mas a
questão real é: “Que faremos?” Há algo
que você, como um estudante ou
profissional adventista, possa fazer para
continuar a jornada de compaixão que
Jesus começou há muito? Eis alguns
modos:
1. Envolva-se em atividades de
pequenos grupos. Comece com três ou
quatro pessoas que tenham algo em
comum. Prometam servir a Jesus e
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São alvos primários porque as
cidades influem sobre o resto do país.
Controlam a mídia, influenciam o
governo, operam grandes centros
educacionais, movimentam uma rede de
indústria, comércio e transporte.
Realmente, a vida rural tornou-se
prisioneira da influência urbana.
Com tais tendências metropolitanas
crescentes, a comissão de Jesus de ir,
batizar e ensinar (Mateus 28:19) chega
até nós com nova urgência. A Igreja
Adventista do Sétimo Dia começou a
assumir esta missão global seriamente.

considerem-se mutuamente
responsáveis. Assumam uma tarefa e
apóiem uns aos outros com oração e
encorajamento. Envolvam-se em sua
própria comunidade.

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. 24.) 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.

16

2. Inicie ministérios à porta da
loja. Com o auxílio de alguns, comece
seus serviços numa pequena sala na
cidade. Limpe-a, empreste algumas
cadeiras e hinários, use instrumentos
portáteis, visite a vizinhança e comece
um serviço religioso que satisfaça as
necessidades da vizinhança.
3. Organize um ministério de
grupo. Descubra que grupos a seu redor
não têm uma igreja. O grupo consiste de
pessoas que se identificam como “nós”
pela língua, estilo de vida, ocupação,
deficiência, etc. Um pastor que conheço
abandonou o pastorado para trabalhar no
hipódromo. A maioria dos funcionários
mal se afasta menos de dois quilômetros
da pista e não tem conexão com
nenhuma igreja. Você poderá ter de
aprender uma nova língua e comer
comidas diferentes.
4. Organize um ministério de
furgão. Ministério de furgão é o ideal
para trabalho urbano, porque provê
flexibilidade. Pode ser usado para prover
alimento aos famintos, visita aos que
vivem solitários, cura para os doentes e
ministério para os carentes espirituais.
5. Comece um ministério de tutor.
As crianças amiúde precisam de auxílio
com suas lições. Nada lhes é mais útil e
nada as guarda de artimanhas do que ter
um tutor. Alfabetização de adultos ou
ensinar o vernáculo a imigrantes recentes
é outra parte desse trabalho que promove
a dignidade de muitos na comunidade.
6. Inicie um trabalho de
reabilitação de drogados. Trabalho
difícil, mas necessário. Prepare-se para
muitos fracassos aparentes. Alugue
algumas salas se precisar. Faça disso um
ministério espiritual, e não apenas um
outro arrimo psicológico.
7. Comece um ministério com
meninos de rua. As cidades estão cheias
de meninos de rua, vagando sem destino
e envolvendo-se em problemas.
Descubra onde se encontram, torne-se
amigo deles, ofereça-se para ajudá-los
como tutor ou organize alguns jogos.
Comece com programas de prevenção de
drogas. Um estudante de música em
Bucareste organiza os meninos num
coral e tem realizado concertos públicos.

8. Inicie um trabalho de
conscientização sobre AIDS. Torne os
jovens conscientes do perigo de AIDS.
Organize grupos de apoio e ofereça
ministérios de cura aos doentes e suas
famílias.
9. Associe-se aos Centros
Adventistas de Assistência Social.
Esses centros não são lugares onde as
“senhoras idosas” se reúnem, mas devem
se tornar centros de esperança, alegria e
serviço, envolvendo a igreja toda,
particularmente os jovens.
10. Apóie a Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos
Assistencias. Seja um voluntário durante
alguns meses, ou regular durante dois
anos, torne-se um diretor regional ou um
gerente de projetos. Procure uma nova
carreira no campo de desenvolvimento,
que transforme o mundo uma pessoa de
cada vez e uma vila de cada vez. Se a
ADRA não tiver vagas, há uma porção
de outras Organizações Particulares de
Voluntários fazendo coisas semelhantes,
que precisam de seu auxílio para mudar
o mundo.
11. Ministério pioneiro. Leve o
evangelho a lugares onde nenhum
cristão foi antes. Lance mão de seu
preparo profissional e procure trabalho
num país onde você possa viver e atuar
como um cristão intencional, fazendo
amigos, partilhando as boas novas sobre
Jesus, fazendo discípulos e plantando
igrejas. Sua igreja tem um programa
designado para facilitar e treiná-lo para
isto. Contate Global Partnerships na
Universidade Andrews.
A igreja é importante. A
congregação é um ótimo lugar para culto
e celebração, para alimento e apoio. Mas
a coisa mais importante que os cristãos
fazem é fora das quatro paredes da
igreja. Leve sua relação com Jesus a um
mundo que precisa desesperadamente
encontrá-Lo, e compreendê-Lo, a fim de
ser amado e salvo por Ele.
Bruce Campbell Moyer (STD, Seminário
Teológico de São Francisco) é diretor do Centro
para Missão Global. Seu endereço: Andrews
University; Berrien Springs, Michigan 49104;
E.U.A. Fax: 616-471-6252.
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Diálogo responde
a suas perguntas
E

stou curioso sobre a origem da
frase “Terceiro Mundo”. É
bastante comum na mídia, e
adventistas do sétimo dia a usam
também. Que significa realmente?

A expressão “Terceiro Mundo”
(Tiers Monde) foi cunhada pelo
demógrafo francês Alfred Sauvy em
1952 com referência às nações novas da
Ásia e da África que estavam avançando
para a independência das potências
coloniais européias como conseqüência
da Segunda Guerra Mundial. Sauvy viu
nas aspirações dessas nações
semelhanças com o “terceiro estado” da
França pré-revolucionária, a qual na
assembléia nacional representava o povo
comum em contraste com outros dois
grupos minoritários, mas privilegiados
— o clero e a nobreza.
Depois que as nações jovens
africanas e asiáticas começaram suas
vidas independentes, algumas delas
tentaram assumir uma posição política
neutra em relação com o “primeiro
mundo” de países industrializados que
obedeciam a uma economia de mercado
e o “segundo mundo” das nações
comunistas com suas economias
controladas pelo governo. Assim, o
significado de “terceiro mundo”
começou a mudar de política para
economia. Estas eram as nações
recentemente independentes que estavam
lutando para prover alimento, casa,
roupa e educação para seu povo, ao
mesmo tempo que exportavam matériasprimas e lutavam com pobreza, clima e
guerra, e com os efeitos da colonização.
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Quando pesquisadores e jornalistas
popularizaram a frase nas décadas de
1960 e 1970, mais uma mudança
ocorreu. “Terceiro mundo” veio a
significar qualquer país não-branco cuja
instabilidade social e econômica o
colocava na categoria mais baixa entre
outras nações. Assim a América Latina
foi associada ao grupo de países
abarcados pelo termo. Atrás da
dicotomia do primeiro mundo rico versus
terceiro mundo pobre, era possível
perceber sentimentos de superioridade
nacional e étnica.
Contudo, a rapidez desigual da
industrialização entre as nações do
“terceiro mundo” e a prosperidade
crescente que adveio a algumas delas
pela exportação de petróleo na década de
1980, tornaram a frase quase sem
sentido. Cingapura e as Filipinas são
países do “terceiro mundo”? Que dizer
da África do Sul e de Moçambique, Haiti
e a Venezuela?
Com o colapso e fragmentação da
União Soviética e a mudança para
governos democráticos e economias de
mercado na maior parte das nações
comunistas, o conceito de “segundo
mundo” perdeu quase todo seu sentido
político e econômico. Com efeito,
presentemente há diferenças regionais e
de classe tanto dentro das nações quanto
entre nações chamadas de “primeira” e
“terceira”. Além disto, analfabetismo,
elevada mortalidade infantil, desabrigo,
cidades em decadência e grandes dívidas
nacionais não mais são características
exclusivas de países do “terceiro
mundo”.
Agora muitas pessoas bem
informadas abandonaram o uso dessa
frase devido à falta de precisão. Os

cristãos, particularmente, devem rejeitar
expressões que cifrem pessoas e nações
em termos puramente materiais ou que
promovam sentimentos de
condescendência na base da cor da pele.
Tais etiquetas nos tornam insensíveis ao
valor e qualidade única de cada
indivíduo à vista de Deus. Há um mundo
só e uma só família humana vivendo
nele.
Humberto M. Rasi, Ph.D., é editor-chefe de
Diálogo.

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.
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Onde na Terra está o
Terceiro Mundo?

PERFIL
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Ethel Nelson
Diálogo com uma patologista e escritora
adventista
A sala de visita de Ethel Nelson é cercada de prateleiras que contêm tudo desde a revista Time até
National Geographic, Adventist Review e livros em caracteres chineses, jardinagem e religião.
Equilibrada e dada à leitura, a Dra. Nelson experimentou muito em sua vida desde ateísmo e
evolucionismo até patologia e serviço missionário.
Embora oficialmente aposentada, a Dra. Nelson ocupa-se dando preleções sobre caracteres
chineses e assuntos sobre saúde. Quando não está viajando, gosta de descansar em seu lar em Dunlap,
Tennessee, com seu marido de 50 anos, Roger.
Nascida na Califórnia, a Dra. Nelson cresceu em San Diego e freqüentou a Universidade Estadual
de San Diego. Era atéia e crente firme na evolução. Depois de dois anos na universidade, ela
descobriu que suas crenças ateístas não a satisfaziam de modo algum, e logo começou a procurar
outras alternativas. Sob a insistência de um médico adventista, transferiu-se para o Pacific Union College. Ali ela foi batizada.
Mais tarde matriculou-se na Universidade de Loma Linda para estudar medicina. Em seu último ano, encontrou-se com Roger,
com quem mais tarde casou-se. Juntos trabalharam mais de 21 anos como médicos missionários na Tailândia. Têm três filhos e
seis netos.
A Dra. Nelson, além de suas publicações médicas, compilou The Century 21 Cookbook, que leva também o título de 375
Meatless Recipes, do qual já foram vendidas mais de 150.000 exemplares em todo o mundo. Ela também escreveu Eight
Secrets of Health para promover um estilo de vida mais saudável entre asiáticos. Seu interesse pela língua chinesa levou-a a
explorar seus caracteres mais antigos. Sua última obra, Genesis and the Mystery Confucious Couldn’t Solve (Concordia, 1994),
discute o “gênesis” chinês, incluindo a Criação, a entrada do pecado e o sistema de sacrifícios, que se encontram em seus
antigos caracteres pictográficos.

● ● ● ● ● ●

■ Dra. Nelson, podemos começar com seu
passado ateísta?
Meus pais raramente iam à igreja, e a
religião tinha um papel mínimo em nossa
família. Como criança, eu ia à escola
dominical, mas como adolescente perdi
interesse nisso. Freqüentei escolas
públicas onde a evolução era ensinada e
onde valores cristãos eram mínimos. Com
este fundamento, eu realmente não tinha
idéia alguma de Deus. Era fácil tornar-se
ateísta, e eu fui assim até meu segundo ano
de faculdade. A evolução era minha crença
quanto às origens. Mas então
providencialmente encontrei um médico
cristão. Esse encontro revolucionou minha
vida. Convidou-me para assistir a algumas
reuniões de evangelismo. Essas reuniões
começaram com um estudo sobre a
Criação e evolução, e pela primeira vez fui
desafiada a pensar de novo e considerar a
Criação como uma alternativa viável
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quanto às origens. Essas reuniões também
me conduziram à profecia bíblica. Minha
mentalidade começou a mudar.
■ Aonde a mudança a levou?
O médico que me convidou para as
reuniões evangelísticas também me
encorajou a estudar medicina na
Universidade de Loma Linda, mas primeiro
devia ir a uma faculdade adventista.
Sugeriu o Pacific Union College. Ali tive
de fazer três cursos de Bíblia para
completar a qualificação para a escola de
medicina. Já estava dobrando o número de
cursos, levando uma carga de 20 horas.
Nunca tinha feito um curso de Bíblia e não
estava acostumada a decorar versos da
Bíblia, mas para cada classe eu tinha de
decorar dois ou três versos. O Senhor
realmente me abençoou e depois de poucos
dias podia decorá-los rapidamente. E me
lembro ainda hoje desses versos, bons
versos fundamentais. Enquanto freqüentava
o Pacific Union College fui batizada.

■ Como reagiram sua família e amigos a
sua conversão?
Eu receava deixar meus pais saberem
que decidira ser batizada. Não sabia qual
seria a reação deles. Sabia que não
queriam que eu fosse uma adventista do
sétimo dia. Mas aceitaram. Não fez
diferença para meus amigos. Dei-lhes a
conhecer o que eu cria, e continuaram a
ser meus amigos.
■ Como é que a senhora e seu marido
decidiram ser missionários?
Primeiro tínhamos um chamado para
ir para a Tailândia, mas não tínhamos
ainda terminado nossas residências; assim,
dissemos: “Talvez no próximo ano.” No
fim do ano, fomos convidados para o
Hospital Penang, na Malásia. Então
escrevi e contei a nossa amiga em Bancoc
que íamos para Penang. Ela telegrafou de
volta : “Segure o chamado de Penang... O
chamado de Bancoc está a caminho.”
Logo o convite oficial veio e fomos para
Bancoc. A Tailândia foi nosso lar durante
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especialidade médica; assim, resolvi que
faria um ano de patologia e o aplicaria à
minha residência em obstetrícia. Depois de
um ano, pensei que teria boa chance, mas
ainda não fui aceita. De modo que cursei
mais um ano de patologia. No ano
seguinte me perguntaram se queria uma
residência em obstetrícia e eu disse: “Não,
penso que serei patologista.” Realmente
creio que o Senhor me dirigiu porque
havia uma grande necessidade em Bancoc
de patologistas.
■ O que a patologia envolve?
Quando eu estava na escola de
medicina, a patologia era dividida em duas
partes: diagnóstico clínico em laboratório
e patologia anatômica. Há mais áreas
agora. Então não havia essas máquinas que
fazem todo o trabalho. Era mais química,
bacteriologia, parasitologia e mais
dependente de microscópio. Patologia
anatômica é dividida em autópsia e
cirurgia. Todo tecido removido precisa
passar por patologia. Na área de
laboratório clínico eu gostava mais de
hematologia, o estudo das doenças do
sangue. Nesta área eu também tinha mais
contato com pacientes.
■ Mudando de área, como é que a
senhora se interessou em pesquisar os
caracteres chineses?
Há 25 anos deparei com um livro
intitulado Genesis and the Chinese, do
Pastor Kang. O título evocou uma resposta
imediata dentro de mim: Não pode haver
conexão! Curiosa, abri e li o livro.
Descobri que os caracteres chineses são
pictogramas que contam a história da
Criação. Comecei a usá-los para dar
estudos bíblicos em Bancoc. Quando
voltamos aos Estados Unidos, eu o pus de
lado por três ou quatro anos. Então escrevi
ao Pastor Kang em Cingapura e lhe
perguntei: “Teria você interesse em
atualizar seu livro e trabalhar num outro?”
Ele ficou muito interessado, e trabalhamos
um ano por correspondência. Então fui
visitá-lo em Cingapura. O resultado foi
Discovery of Genesis (Concordia, 1979).
■ Que descobriu?
Pesquisamos antigos caracteres
chineses e descobrimos muitos, além
daqueles que Kang havia achado
inicialmente. Achei mais formas antigas
de caracteres da dinastia Shang, datando
de 1700 a.C. Por exemplo, o de Shang Di:
Muitas narrativas vieram através dos
séculos contando como Shang Di foi o
deus criador que falou e coisas vieram à
existência. Os caracteres chineses antigos

mostram a história da Criação com Adão,
Eva, o Jardim do Éden e as duas árvores.
Um sinal, por exemplo, tem uma ovelha,
que representa o cordeiro de Deus,
desenhada sobre o símbolo para “mim” ou
“eu”. A mão no símbolo “mim” segura
uma arma. Este sinal significa justiça. É
escrito de modo diferente agora, mas o
significado é o mesmo.
Com a passagem do tempo, os
chineses esqueceram essas raízes e
começaram o culto de ancestrais. O
budismo veio da Índia e uma religião
indígena surgiu, o taoísmo. Muita gente
não se dá conta, mas Confúcio cria em
Shang Di. Seus seguidores, porém,
começaram a prestar-lhe culto em seu
lugar. Esqueceram suas crenças originais e
ninguém lhes chamou a atenção. O chinês
considera o cristianismo uma religião de
estrangeiros, mas dentro de seus caracteres
está a história de quem é Deus. Esses
caracteres chineses podem ser usados
como uma ponte para compreender a
Bíblia e o cristianismo.
Soube recentemente que um chinês de
Colorado Springs ia a Taiwan com um
grupo de profissionais para treinamento
em caso de desastre, e ele pensou em
Discovery of Genesis como um modo de
introduzir o cristianismo em Taiwan.
Como resultado, 25 dos 153 profissionais,
incluindo médicos e engenheiros,
aceitaram a Cristo. Reconheceram que o
cristianismo ali estava desde o início.
Evangelistas no Japão e na Coréia também
estão interessados nisso. Podem agora
relacionar o cristianismo com os caracteres
chineses que usam e mostrar sua gente que
o cristianismo não é uma religião
estrangeira.

Entrevista por
Christina Hogan
Christina Hogan se especializa em inglês e
jornalismo na Southern Adventist University,
Collegedale, Tennessee. Ela é também editoraassociada do jornal estudantil, Southern Accent.
O endereço da Dra. Nelson: HCR 65 Box 580;
Dunlap, TN 37327; E.U.A.
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os 17 anos seguintes. Lá nasceram nossos
três filhos. Eles amavam o país e seu povo.
Mas tivemos de voltar aos Estados Unidos
para nossos filhos fazerem a faculdade.
Depois de 10 anos, voltamos para outro
período de quatro anos.
■ Qual era seu trabalho em Bancoc?
Há quarenta anos a medicina não era
tão especializada como hoje, mas então
estávamos na vanguarda. Carecíamos de
técnicos bem treinados, assim comecei um
programa de laboratório médico, o
primeiro na Tailândia. Era uma época em
que preparo local não existia. Os médicos
tailandeses iam para o estrangeiro.
Naquela época o Hospital Adventista de
Bancoc era reconhecido localmente como
o melhor na Tailândia. Ali eu dava as
preleções de laboratório e de início
praticava medicina geral, obstetrícia e
ginecologia.
Várias oportunidades se me
ofereceram. Certa vez uma epidemia de
dengue hemorrágica atingiu as crianças de
Bancoc. Isto me deu oportunidade de fazer
estudos hematológicos e pesquisa, que
levaram à publicação de sete artigos de
pesquisa sobre o assunto em jornais
médicos norte-americanos. Eu tinha obtido
muitas amostras de medula óssea em
crianças e adultos e descobri que o vírus
liquidava com a medula óssea num dia ou
dois. Se ela é examinada durante este
tempo, a medula parece com anemia
aplástica; não há nada lá. Dengue também
é chamada de “febre quebra-ossos,” com
os piores sintomas de gripe por causa da
dor nos ossos — sem dúvida por causa do
acúmulo de células na medula em
regeneração. Há também hemorragia,
porque as plaquetas ficam destruídas. Era
realmente fatal em crianças, especialmente
durante a primeira epidemia, o que já não
é o caso hoje.
■ Alguma razão particular por que
decidiu especializar-se em patologia?
Por acaso, talvez. Na escola de
medicina eu realmente gostava de
patologia. É como o trabalho de detetive.
Sempre me interessei em pesquisa, mas
nunca sonhei que entraria nisso. Planejava
obstetrícia ou ginecologia. Naquele tempo,
a Segunda Guerra Mundial vinha de
terminar e médicos que serviram nas
forças armadas estavam voltando para
casa, e eles tinham prioridade em
programas de residência. Desse modo meu
pedido de residência em obstetrícia foi
recusado. Raciocinei que patologia era um
fundamento excelente para qualquer outra
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Raymond Romand
Diálogo com um neurobiologista francês

Nascido numa família adventista de sitiantes, Raymond Romand cresceu entre as belezas da Natureza.
Seu lar num sítio pequeno e distante nas montanhas do Jura, na fronteira entre a Suíça e a França, deulhe a oportunidade de cheirar a terra, ver a glória de flores silvestres, contemplar as belas montanhas
arborizadas, produzir o alimento da família e à noite observar as lanternas magníficas bruxoleando no
céu francês. Ele adorava ser filho da Natureza e esperava que seu destino seria justamente isso: jardins,
florestas e sítios.
Ao crescer Raymond, o contentamento com o pequeno sítio converteu-se num desafio para descobrir
os mistérios atrás da ordem e beleza da Natureza. Queria estudar. Com o apoio de um pai compreensivo,
matriculou-se no segundo síclo, à idade de 18, numa escola adventista. Otimista como era, não ficou
acanhado por seus colegas serem bem mais jovens. Com efeito, viu em sua idade uma vantagem. Sua
maturidade e ânsia de dominar tudo que viesse pela frente ajudou-o a concluir logo a escola secundária
e entrou na Universidade de Montpellier, na França. Essa decisão impulsionou-o para uma carreira científica que incluiu estudo
e pesquisa na Escola de Medicina de Harvard.
O Dr. Romand tem dois doutorados. Ao passo que seu interesse primário seja neurobiologia (estudo do cérebro), ele continua
a se enfronhar em ecologia tropical e formação de espécies de peixes tropicais. Publicou vários trabalhos e atualmente leciona
na Universidade de Clermont-Ferrand. Já foi também consultor da Organização Mundial da Saúde.
O Dr. Romand é casado com Marie Rose, que tem um Ph.D. em fisiologia, e o casal tem dois filhos: Cyril, 18, e Ariane, 16.
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■ Dr. Romand, como menino o senhor
pensava que o sítio e o jardim eram seu
destino. Agora o senhor é um
neurologista de fama mundial. Esse é
um grande salto, não?
Sim. Para mim não foi apenas um
salto; foi uma longa viagem. Quando
menino, eu era tão fascinado pelas flores
e com o trabalho no campo que nem me
preocupava em ir à escola. Mas esse
amor pela Natureza me levou em minha
adolescência a admirar a criação divina.
Depois foi apenas uma questão de tempo
ir à escola e depois à universidade
estudar a ordem e a maravilha achadas
na Natureza, desde plantas até o cérebro
humano.
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■ Quando e como decidiu tornar-se um
cientista?
Não despertei certa manhã dizendo
comigo: “Bem, vou me tornar um
ecologista ou um neurobiologista.” A
vida não funciona assim. Antes de
começar meus estudos secundários,
mudei-me do sítio para um hospital
adventista, La Lignère, na Suíça. Passei
três anos aí como aprendiz de jardineiro.
Então mudei-me para o Instituto
Adventista do Salève onde o ambiente
acadêmico e o que vi acontecer para
jovens me desafiou incontinenti a ir
além do jardim. Logo completei a escola
secundária, e quando a oportunidade
surgiu para estudos na universidade,
agarrei-a imediatamente. Ao ingressar
em estudos formais um tanto tarde na
vida, fui atraído por muitas disciplinas:
ecologia, biologia, fisiologia,
neurologia, história e assim por diante.
Mas minha curiosidade levou-me a
concentrar em fisiologia e neurologia.

■ Foi o ambiente adventista favorável
em guiá-lo a essas decisões em sua vida
intelectual e profissional?
A espiritualidade de minha mãe
como adventista me influenciou bastante
na infância. Dela e de meu pai aprendi o
valor do trabalho, o significado da fé e a
necessidade de avançar. Minha
experiência como jardineiro, primeiro no
hospital adventista em La Lignère, e
depois no Instituto Adventista, me
forneceu oportunidades de encontrar
diferentes pessoas, gente simples,
profissionais, gente profundamente
espiritual e às vezes lutadores, e desse
ambiente aprendi como a fé e o trabalho
ou a falta dele podem afetar a vida.
Poderia dizer que foi a atmosfera
estimulante do ambiente adventista que
me impeliu na escada educacional
ascendente. Eu queria fazer algo de
minha vida e devo essa decisão em
grande medida ao adventismo.
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estudando e pesquisando o modo
complexo e magnífico como o cérebro
funciona.
■ O senhor tem dois doutorados e
passou dois anos na Universidade
Harvard, publicou muitos artigos em
jornais de renome como Science, fez
preleções na Europa e na América e é
reconhecido como perito em
neurobiologia. Como concilia ser
cientista e um cristão que crê na Bíblia?
Ser cientista e ser cristão não
precisam entrar em conflito. É verdade
que algumas teorias científicas parecem
desafiar nossa fé. Por exemplo, veja a
questão das origens. Embora minha
investigação científica sobre o sistema
nervoso não seja diretamente ligada à
questão das origens, sei que a teoria da
evolução não fornece todas as respostas.
É uma teoria e, ao explorá-la, guardo em
mente que é uma teoria. É verdade que
não há síntese possível entre evolução e
Criação, as duas concepções sobre a
origem da vida e o significado do
Universo. Depois de quase 30 anos de
pesquisa sobre o cérebro e a genética de
peixes tropicais, estou mais e mais
convencido de que a teoria da evolução
não corresponde ao que observo. Isso
não quer dizer que há um fixismo estrito
nos reinos animal e vegetal. Penso que a
evolução como é ensinada nos
compêndios e alhures, é uma teoria
conveniente, aceita pela maior parte dos
cientistas, sem questioná-la.
Contudo, é muito difícil dar
argumentos contrários à teoria da
evolução porque há milhares de
pesquisadors que explicam todas suas
descobertas pela teoria evolucionista.
Infelizmente, há muito pouca gente que
ouse desafiar essa teoria cientificamente.
Ao mesmo tempo, alguns cristãos bemintencionados propõem argumentos
fracos a favor da Criação e contra a
evolução, os quais desmerecem suas
afirmações na comunidade científica.
Quanto a mim, minha pesquisa
mostra tanto maravilha quanto mistério.
Esses elementos me levam a afirmar
minha fé num Deus pessoal e criador.
■ O senhor está envolvido em atividades
da igreja local como diretor da Escola
Sabatina e ancião. Tem algum
comentário sobre a vida da igreja?
Talvez um problema crucial que
descubro em nossa igreja é que ela se
tornou uma instituição de modo
exagerado. Igreja institucionalizada não

é o mesmo que igreja crente. A vida da
congregação local é dependente da
dedicação dos membros ao estudo e
prática da Palavra de Deus. Por
exemplo, veja nossas escolas sabatinas
cuja função principal devia ser estudar a
Bíblia. Desse estudo emerge a
mensagem e a missão para desafiar a
vida da igreja. Mantêm nossas escolas
sabatinas esse alvo primário? Muitos
nem vêm mais à Escola Sabatina.
Quantos que vão à igreja ainda estudam
suas lições bíblicas? Penso que como
membros temos a responsabilidade de
reacender nossa dedicação à mensagem e
à missão reveladas na Bíblia. Aí jaz
nosso desafio presente.
■ Quais são seus planos para o futuro?
Pesquisa científica em alto nível
consome muito tempo. Exige o sacrifício
de muitas outras coisas que a gente
gostaria de fazer. Além disso, por causa
da fama, requerem que façamos muitas
coisas que nada têm que ver com
pesquisa científica. Assim, ao me
aproximar dentro de poucos anos de um
ponto crítico em minha vida, surge um
ponto de interrogação: Devo continuar a
investir minha energia em ciência o resto
de minha vida, ou devo ficar mais
envolvido em atividade de igreja? Deus
mostrará o caminho.
■ Finalmente, Dr. Romand, que
conselho gostaria de dar a estudantes
adventistas em universidades públicas?
Talvez quatro pensamentos. Afirme
sua fé continuamente. Avalie de modo
realista suas possibilidades. Procure
desafios tanto em seus estudos como em
sua vida profissional. Continue crescendo tanto intelectual como
espiritualmente.

Entrevista por
John Graz
John Graz (Ph.D., Universidade de Paris,
Sorbonne) trabalha como diretor do
Departamento de Relações Públicas e de
Liberdade Religiosa da Associação Geral dos
Adventistas do Sétimo Dia.
O endereço do Dr. Romand: 22, rue JeanPhilippe Rameau; 63700 Aubière; França.
E-mail: romand.@cicsun.univ.bpclermontr.fr
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■ O senhor foi estudante em
universidades públicas quase 10 anos.
Qual foi seu maior desafio?
Como sói acontecer, exames aos
sábados eram um problema real. No fim
de meu primeiro ano na Universidade de
Montpellier, veio o teste. Juntamente
com 400 estudantes tive de prestar
exames durante duas semanas, com um
que durou três dias e terminando no
sábado. Entrei em contato com meu
professor: “Como podemos mudar o
horário dos exames por causa de um
estudante?” disse ele, e continuou: “Fora
de questão! Por que não pedir uma
indulgência de suas autoridades
eclesiásticas?” Então discuti o problema
com o pastor local, que por sua vez
contactou a pessoa encarregada de
liberdade religiosa na União FrancoBélgica, em Paris. Depois de algumas
discussões com o ministério francês de
educação, veio o milagre. A universidade
recebeu um aviso especial para mudar o
horário dos exames de modo que parte
alguma caísse no sábado! Quando
respeitamos um princípio, Deus sempre
cuida de nossas necessidades. E mesmo
se isso não acontece imediatamente, isso
não é razão para desistir ou comprometer
nossos princípios.
■ Como escolheu sua especialidade
entre as ciências?
Jamais sonhei ser um cientista.
Simplesmente escolhi o que parecia um
desafio razoável. Achei que o desafio
estava na biologia. Queria investigar o
mundo real, não algo artificial como o da
eletrônica. Nada tenho contra a
eletrônica. Uso instrumentos eletrônicos
cada dia. Estou cônscio de que a
eletrônica tem afetado nossa vida de
muitos modos. Mas, para mim, a vida
real era um desafio estimulante. Abre
grandes possibilidades para aprender
como a vida funciona. O estudo da vida,
suas maravilhas e mistérios me excitam e
estimulam minha fé em Deus, que criou a
vida. Ela propicia muitas áreas para
serem exploradas, descobertas e
investigadas. Depois de completar um
mestrado em fisiologia em 1968, fui
adiante para completar um mestrado em
biologia em 1971, e seis anos depois
terminei um programa doutoral em
neurofisiologia. Aí cheguei à
possibilidade de explorar essa grande
maravilha que possuímos, o cérebro. Foi
um processo gradual, uma jornada de
exploração. E nunca cesso de maravilharme com o cérebro. Ainda estou
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tema do Grande Conflito, com o
triunfo final de Deus, nos oferece
uma perspectiva universal da vida.
Quando Copérnico publicou em
1543 De Revolutionibus Orbium
Coelestium (Sobre as Revoluções das
Esferas Celestes), mal reconheceu que o
mundo não mais seria o mesmo. O
cientista mostrou que a Terra não era o
centro estacionário do Universo; ao
contrário, ela e os outros planetas giram

O centro faz
a diferença
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Robert S.
Folkenberg
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em volta do Sol. As opiniões desse
católico polonês fiel sacudiram o
fundamento de um velho dogma
científico e religioso.
Mesmo antes de Copérnico, houve
pessoas que postularam que a Terra de
fato girava em volta do Sol, mas a
astronomia, influenciada por Aristóteles
e Ptolomeu, operava sobre a premissa de
que a Terra estava parada e que as
mudanças nas posições das estrelas e
planetas resultavam apenas de seu
movimento, não do da Terra.
Influenciada pela opinião grega, a
teologia cristã logo a adotou.
Por exemplo, considere a Divina
Comédia, de Dante. O escritor coloca a
Terra no centro do Universo e o inferno
no centro da Terra. Dante permite sua
imaginaçao viajar até às profundezas do
inferno e depois subir através das várias
esferas do céu até finalmente contemplar
o trono de Deus na esfera mais elevada.
A igreja medieval basicamente assumiu
essa visão do Universo e fê-la parte do
dogma cristão.
Segundo a teologia medieval, o céu
fica em cima, o inferno embaixo e no
meio fica a Terra. Mudar qualquer destes
de sua posição destruiria, muitos
pensavam, a essência da concepção

cristã que colocava a Terra no centro do
Universo.
Embora Copérnico dedicasse sua
obra ao “Santíssimo Senhor Papa Paulo
III”, a igreja por volta de 1616 baniu
todos os livros, incluindo o de
Copérnico, que advogavam que a Terra
girava. Em 1633 a igreja proibiu que os
católicos cressem ou ensinassem que a
Terra girava. Somente depois de 1822
Roma permitiu a impressão de livros que
ensinavam que a Terra girava ao redor
do Sol!
Os protestantes não estavam em
posição muito melhor. Lutero chamou
Copérnico “um astrólogo arrogante”,
porque afinal, Lutero dizia, a Bíblia
claramente ensina que “Josué mandou o
Sol parar e não a Terra”. Melanchton,
citando Eclesiastes, trovejou que “a
Terra permanece para sempre” e que “o
Sol também se levanta, e o Sol desce, e
se apressa para o lugar de onde
levantou”, e atacou Copérnico. Calvino,
citando o Salmo 93:1 (“Firmou o mundo
que não vacila”), perguntou: “Quem
porá a autoridade de Copérnico acima da
do Espírito Santo?”
Hoje, ninguém, católico ou
protestante, crê que a Terra seja
estacionária, ou que ela seja o centro do
Universo. Contudo, às vezes penso que
temos a tendência de construir nossa
teologia de modo que parece manter a
Terra no centro do Universo, se não
fisicamente, mas teológica e
espiritualmente.

Teologia com o enfoque
correto
Os adventistas do sétimo dia têm
algo singular a oferecer ao mundo
cristão: nossa perspectiva bíblica, nossa
compreensão da grande controvérsia
entre Cristo e Satanás. O que o tema do
Grande Conflito mostra é que as
questões referentes ao pecado, rebelião e
à lei de Deus vão além da Terra, da
humanidade e mesmo de nossa redenção.
Em vez disto, o tema inclui o Universo
todo, uma perspectiva que deve ser
mantida em mente a fim de obter uma
compreensão melhor das grandes
verdades que advogamos como igreja.
Por exemplo, há dois mil anos
Cristo exclamou na cruz: “Está
consumado!” Jesus venceu a Satanás no
Calvário. Pagou o preço de nossa
redenção. Por que, então, estamos ainda
aqui depois de Jesus ganhar a batalha
decisiva na cruz?
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Se tudo que importasse fosse nossa
salvação, se toda a questão envolvida
nessa experiência miserável do pecado
fosse livrar-nos do pecado, então este
longo período de tempo, quase dois
milênios depois da cruz, não faria
sentido. Por que prolongar essa
experiência miserável com o pecado, se
Cristo obteve nossa redenção na cruz?
Ouça a Sra. White falar da morte de
Jesus: “Satanás não foi então destruído.
Os anjos não perceberam, nem mesmo
aí, tudo quanto se achava envolvido no
grande conflito. Os princípios em jogo
deviam ser mais plenamente revelados.
E por amor do homem, devia continuar a
existência de Satanás. O homem, bem
como os anjos, devia ver o contraste
entre o Príncipe da Luz e o das trevas.”1
Não vê você que nossa salvação,
embora central em todo o tema do
Grande Conflito, não é o único fator
envolvido? A questão do bem e do mal,
no contexto do Universo, precisa ser
plenamente resolvida, ou como Ellen
White disse: “plenamente revelada”, não
somente para nós, mas também para os
anjos.
Questões referentes ao caráter de
Deus, a justiça de Seu governo, a
eqüidade de Suas leis, são questões
cruciais que alcançam além de nós.
Embora a batalha mesma, na maior parte
agora, esteja sendo travada na Terra, as
repercussões se estendem pelo cosmo. A
perspectiva cósmica é muito importante
para ser minimizada, e é este alcance
universal que devia dominar nossa
mente, em vez de uma perspectiva que
centraliza tudo em nossa salvação.

Jó: um caso típico
Considere o livro de Jó. Começa
com uma situação idílica e serena na
Terra, enquanto há um conflito entre

Cristo e Satanás no Céu. É lá que o livro
de Jó localiza o conflito; não sobre a
Terra.
Posteriormente o conflito transferese para a Terra. O Livro de Jó, creio eu,
é um microcosmo de todo o cenário do
Grande Conflito, que mostra que o
pecado é um problema universal com
repercussões além de nosso pequeno
planeta.
Pense nisso. Onde começou o
pecado? Na Terra? Naturalmente que
não. Olhe além da Terra e você verá que
o pecado começou no Céu, com a
rebelião de Satanás e dos anjos contra o
governo de Deus. Embora disputada aqui
depois da guerra no Céu e a expulsão de
Satanás e de seus anjos, o problema não
é limitado à Terra.
Essa perspectiva cósmica pode nos
ajudar a compreender melhor verdades
como o ministério sacerdotal de Cristo
no santuário celeste e o julgamento. O
santuário é um modo como Deus nos
ajuda a compreender essas questões. Do
mesmo modo que o santuário terrestre
ajuda a revelar o plano da salvação para
nós, o santuário celeste ajuda a revelar o
plano da salvação ao resto do Universo.
É para isto que a cena do julgamento de
Daniel 7 parece apontar. As hostes
inumeráveis do Céu observam o
julgamento em sessão. Bastaria isto para
nos mostrar que as questões envolvidas
no plano da salvação vão além de nós.

importante que sejamos, as grandes
questões do Universo convergem para o
grande conflito entre Deus e Satanás,
entre o bem e o mal.
Assim, mais depressa do que
pensamos, as palavras do profeta vão se
cumprir: “O grande conflito terminou.
Pecado e pecadores não mais existem. O
Universo inteiro está purificado. Uma
única palpitação de harmonioso júbilo
vibra por toda a vasta criação. DAquele
que tudo criou emanam vida, luz e
alegria por todos os domínios do espaço
infinito. Desde o minúsculo átomo até ao
maior dos mundos, todas as coisas,
animadas e inanimadas, em sua serena
beleza e perfeito gozo, declaram que
Deus é amor.”2
A questão agora é: Olharemos além
de nós mesmos e faremos Deus o centro
de nosso pensamento, vida
e esperança?
Robert S. Folkenberg é presidente da
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo
Dia, com sede em Silver Spring, Maryland,
E.U.A.

Notas e referências
1. Ellen G. White, O Desejado de Todas as
Nações (Santo André, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 1979), págs. 731, 732.
2. Ellen G. White, O Grande Conflito (Santo
André, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1983), pág. 684.

Deus, nosso centro
Copérnico disse que a Terra não é o
centro do Universo. Ele desafiou a
humanidade a olhar para cima e
contemplar a majestade do sistema
cósmico no qual nossa Terra é apenas
uma parte pequena. Mudando de
paradigma, o desafio aos adventistas de
hoje é mostrar ao mundo que, por

Cristão
A Terra é o centro do
Universo — não!

Heresia

Eu sou o centro
do Universo!

Meu emprego
é o centro!

Minha igreja é o
centro!
Século XVII
Diálogo 9:1—1997

Hoje
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Minha nação é o
centro!
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Estudantes
africanos na
Índia se
congregam
fraternalmente

U

ma Associação de Estudantes
Adventistas da Índia e da África,
organizada em 1992, teve sua quarta
reunião campal em junho de 1996, na
cidade de Udaipur. A reunião atraiu 517
estudantes adventistas africanos de toda a
Índia. Ray Ricketts e César Wamalika, da
União Este-Africana, no Quênia, foram os
oradores principais. Sua mensagem visou
encorajar os estudantes no adventismo e na
cultura africana, de modo que, ao

Em novembro de 1996, delegados de diversos centros da Associação de
Estudantes Adventistas Africanos se reuniram em Aurangabad, Índia.

retornarem para casa, demonstrem ser uma
bênção para a igreja na África.
A associação tem 43 filiais por toda a
Índia. Em muitos lugares eles são a única
presença adventista. Onde esse é o caso,
eles se organizaram em comunidades de
culto. É o que acontece especialmente em
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cidades do norte da Índia, como Udaipur,
Rohtak, Meerut, Yamuna Nagar e
Aligarth. Em outras cidades como Darwal,
Jahalpur, Indore, Bhopal e Aurangabad,
eles constituem mais de 90 por cento dos
crentes adventistas. Além de
companheirismo e culto, os estudantes
africanos também estão empenhados em
testemunhar, o que resultou em diversos
batismos de estudantes não-adventistas
tanto africanos como indianos.
A igreja na Índia apóia bastante a
comunidade de estudantes africanos. O
Pastor W. G. Jenson, presidente do Spicer
Memorial College, foi o primeiro a prestar
apoio às comunidades de estudantes
africanos. O atual diretor de jovens da
Divisão, Edwin Charles, também apóia
reuniões distritais e nacionais de
estudantes.
Presentemente duas regiões — norte e
sul — cuidam das necessidades espirituais,
culturais e sociais dos estudantes
africanos. Cada região realiza sua própria
reunião campal, enquanto filiais dentro das
regiões se reúnem ocasionalmente. Além
de estímulo e testemunho, as filiais
procuram novos estudantes africanos
adventistas que estão chegando, e provêm
um lar espiritual longe de casa.

● ● ● ● ● ●

Nemwel N. Bosire, ex-presidente,
AIAASA, Jabalpur, Índia.
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Orientações para Contribuintes

D

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

S

etecentos estudantes de 59 faculdades
e universidades da Nigéria reuniramse numa convenção de três dias em
abril de 1996 para reafirmar seu amor e
dedicação a Cristo e procurar uma relação
mais profunda e duradoura com o Salvador.
Realizada sob o tema “Em Tempos
Como Estes”, a convenção foi a 12ª sessão
bienal da Associação de Estudantes
Adventistas da Nigéria. Um dos objetivos
centrais da associação é desenvolver
camaradagem, amizade uns com os outros
e procurar força espiritual para habilitá-los
a voltar aos campi como testemunhas
fortes. A associação e suas reuniões
ajudam nossos estudantes a resistir à
confusão política, econômica, social e
espiritual que prevalece na sociedade e a
fortalecer a fé do número crescente de
estudantes adventistas na breve volta de
Jesus.
A convenção foi realizada em íntima
cooperação com a igreja. J. L. Agboka,
diretor de Ministérios de Capelania da
Divisão África-Oceano Índico,
desempenhou um papel-chave em explicar
o ministério adventista aos estudantes em
campi não-adventistas. Outros líderes que
participaram da convenção foram Pr. S. N.
Choma, diretor de Educação da União da
Nigéria, Dr. G. E. Saunders e O. Odeyemi,
dos Serviços de Saúde Adventistas e
ADRA, respectivamente. O Prof. J.
Nengel, da Universidade de Jos, introduziu
o tema “Em Tempos Como Estes”,
enquanto o Pr. E. O. Okonkwo dirigiu uma
série de reuniões de reavivamento. A
Associação de Estudantes Adventistas da
Nigéria está organizada em oito regiões
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●
●

●
●

●
●

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

Dirija sua correspondência para: Dialogue Editors; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: 301-680-5060. Fax: 301-622-9627.
em linha com os territórios dos campos
locais. Cada zona apresentou um número
atraente, que incluía drama, recitativos,
música e esportes.
As estatísticas apresentadas indicam
que, nos dois últimos anos, a associação
ajudou a batizar 70 estudantes de campi
seculares. No mesmo período associações
de estudantes adventistas foram
estabelecidos em outros 18 campi,
fazendo assim com que o número de
instituições em que operamos passasse
para 59 dos 93 campi educacionais
superiores na Nigéria. O número de
membros da associação é de 1.069.
A convenção concluiu no sábado
com o desafio a um testemunho maior e
um estilo de vida legítimo, apresentado
pelo Pr. J. A. Ola, presidente da União da

Nigéria. O sábado marcou também a
introdução de uma nova idéia:
voluntarismo. Pela primeira vez se pediu
aos estudantes que servissem à igreja
como voluntários. Quinze estudantes
imediatamente se alistaram em vários
projetos de saúde e desenvolvimento
através do país.
Apreciamos contatos e trocas com
outras associações de estudantes
adventistas. Escrevam para N. John
Enang: P.O. Box 207; Ikeja, Lagos State;
Nigéria. Fax: 234-1-964884.
N. John Enang, Diretor dos
Ministérios de Capelania Adventista,
União da Nigéria.
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Associação
de
Estudantes
Adventistas
da Nigéria
realiza
convenção

PRIMEIRA
PESSOA
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●

●

Q

uando deixei minha cidade natal,
Madurai, na Índia, para ir a
Portland, Oregon, há 21 anos, mal
sabia que estava empreendendo uma
viagem que mudaria minha vida para
sempre. Eu ia completar um doutorado
em física e fazer alguns contatos
comerciais que me ajudariam mais tarde.
Esses planos eram importantes para
mim. Mas Aquele que eu ainda não
conhecia tinha outros planos para minha
vida. Ele estava resolvido a me atrair
para Seu propósito.

Minha
procura da
verdade
Começou com uma busca e terminou
com uma experiência prazenteira

● ● ● ● ● ●

K.
Shanmuganathan
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Nasci hindu numa família de classe
média inferior. Aos seis anos perdi uma
parte de minha perna num acidente, e
fiquei inválido para o resto da vida. Mas
eu era tão bem aceito e querido por toda
gente a meu redor que minha
incapacidade não me afligia. Não
obstante, podia ver as duras realidades
da vida. Minha infância foi diferente da
de outras crianças. Muitas coisas que
podiam fazer eu não podia. Amiúde
perguntava: “Por que eu?”
Mas minha incapacidade tinha sua
vantagem. Podia gastar muito tempo
lendo e refletindo. Nos primeiros anos
gostava de ler histórias sobre divindades
hindus. Mais tarde, ao me envolver no
estudo de ciências, não vi necessidade de
deus algum. Voltei-me para grandes
cientistas e filósofos. Fiquei fascinado
particularmente por Bertrand Russell e
sua posição ateísta.

Dei meia volta
Contudo, ao estudar mais ciência e a
Natureza, minhas percepções deram
meia volta. Vi que os argumentos
aparentemente lúcidos de Russell tinham
defeitos sutis. Vi também que as leis que
governam a Natureza são demasiado
belas e organizadas para serem
acidentais e sem nexo. Já tinha
experimentado o amor de pessoas, mas
agora ao cruzar a fronteira do ceticismo
da juventude, senti que toda a Natureza
parecia estar cheia de amor, se a gente
tomasse o tempo para vê-lo.
Assim, aos 20 anos concluí que a
existência de um Planejador bom e
amante é imperativa para dar sentido ao
mundo. Se há um Planejador que
planejou tudo, certamente deve haver um
propósito para Seu desígnio. Em
particular, deve haver um propósito para
que me criasse. Queria descobrir esse
propósito. Muitas noites estava a sós
suplicando que o Planejador Se me
revelasse, se Ele realmente existia. Eu
estava empenhado numa busca
espiritual.
Depois veio minha viagem aos
Estados Unidos. A vida como estudante
graduado era boa, mas as questões
espirituais surgiram. Existe Deus? Se
Ele existe, que deseja que eu faça? Qual
é o significado de minha vida?
Senti-me angustiado. Continuei
estudando, mas passava o resto do tempo
lendo não importa o que prometesse darme algumas respostas. Um dia ocorreume que devia ler a Bíblia. Imediatamente
comprei uma Bíblia e um Corão.
Comecei a ler ambos seriamente. O dia
foi 6 de agosto de 1977, um sábado.
Minha leitura do Corão não foi muito
longe. Mas foi uma história diferente
com minha leitura da Bíblia.

Voltei-me para a Bíblia
Esperava que a Bíblia fosse um livro
de histórias mitológicas. Com efeito,
começou quase como uma mitologia,
mas logo descobri história, lei, amor e
vida. E aqui estava Deus, envolvendo-Se
intima e intensamente com todos os
aspectos da vida humana desde o
aparentemente trivial ao mais sério. Em
cerca de dois meses tinha lido toda a
Bíblia. Foi uma experiência
inesquecível. O livro era notável, de
modo estranho. Parecia responder a
muitas de minhas perguntas sobre a vida,
embora ainda não compreendesse tudo.
Mas o livro também suscitou muitas
outras questões.
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Fui batizado
E assim aceitei o Senhor e me
entreguei a Ele. Com que igreja me
associaria? A Igreja Adventista do
Sétimo Dia, naturalmente! Chamei o
Pastor Eugene Amey, que cuidava da
igreja de Hillsboro, Oregon. Pedi para
ser batizado. O Pastor Amey regozijouse, mas sugeriu que eu tomasse estudos
bíblicos com ele antes do batismo. Isso
me desapontou um pouco. Queria ser
batizado no dia seguinte, mas concordei
com sua sugestão. Seguiram-se dez
meses de estudos bíblicos excitantes. Ao
contemplar o amor de Deus, eu chorei. O
Pastor Amey me introduziu aos escritos
de Ellen G. White. De início sentia
aversão por seus escritos. Ela me parecia
presumida e autoritária. Mas, ao
amadurecer em minha compreensão do
amor de Deus, seus escritos começaram
a fazer cada vez mais sentido para mim e
me influenciaram cada vez mais.
Reconheci que o mesmo Espírito que
operava nela também estava me guiando
na verdade.
Fui batizado no sábado, 11 de
agosto de 1979. Deus finalmente me
atraiu. Em fevereiro de 1980 completei
meu Ph.D., voltei para a Índia e assumi
de novo minha carreira como lente de
física no American College, Madurai,
Índia.

Achei a verdadeira ciência
Ao continuar minha pesquisa da
verdade, percebi que a soma total do que
a Igreja Adventista do Sétimo Dia
mantém é nada menos que uma ciência
— consistente, sistemática e organizada.
Ellen White a chama ciência da
salvação. Há quatro boas razões por que
é uma ciência.
1. Há uma lógica teórica. Nas
teorias científicas, precisa haver uma
estrutura lógica. Na história do grande
conflito entre Deus e Satanás há uma
estrutura lógica. É a lógica do amor.
Amor puro e perfeito opera segundo uma
lógica própria. A dificuldade com muita
gente é que têm uma compreensão
deficiente dessa lógica, e então admitem
que não há lógica. Mas a lógica bem que
aí está, e é a lógica mais bela, para quem
tem olhos para ver.
2. Há evidências experimentais.
Teorias científicas devem ser testadas
quanto a sua verdade em laboratórios. A
história do Grande Conflito é testada
quanto a sua verdade na história

humana. Isto é, a Terra é o laboratório.
A história humana é o grande teste que
está sendo efetuado para decidir o que é
bem e o que é mal. Muitas pessoas erram
por não percebê-lo. Mas este é o maior
teste de todos.
3. Há predições. Se as predições
demonstram-se corretas, então supõe-se
que a teoria seja válida. No caso
presente, temos muitas profecias que são
idênticas com predições. Muitas
profecias provaram-se ser corretas. Isto
testemunha da veracidade do que a
Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina.
A maior das predições é: Jesus voltará
de novo. Espero ver isto verificado em
breve na história humana.
4. Há boa interação com outros
campos da ciência. Uma boa teoria
científica numa área lança
freqüentemente bastante luz sobre outras
áreas. O tema do Grande Conflito e a
visão de conjunto adventista do sétimo
dia explicam a vida em suas várias
complexidades.
Finalmente, como adventista do
sétimo dia, tenho acesso a toda verdade
revelada. Procuro-a e a ela me apego.
Assim, minha procura da verdade
terminou com uma audiência com a
Pessoa mais maravilhosa — Jesus, Deus
feito carne.
K. Shanmuganathan (Ph.D., Oregon
Graduate Institute) ensina física no American
College. Seu endereço é: Physics Department;
American College; Madurai; 625002 Índia.
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Quando acabei de ler os quatro
evangelhos, o caráter de Jesus fez-me
uma profunda impressão. Com efeito,
Ele foi a pessoa mais genuína que um
ser humano podia ser. Estava certo de
que um caráter tal não podia ter sido
criado pela imaginação humana. Este
fato tinha implicações importantes. Jesus
tinha de ser verdadeiro, e portanto, a
Bíblia devia ser verdadeira também!
Logo eu só tinha tempo para duas
coisas. Meus estudos superiores e meu
estudo da Bíblia. Dentro em pouco eu
estava estudando as profecias bíblicas.
Ao fazê-lo, reconheci que havia muitas
interpretações, a maior parte delas só
meio consistentes. Mas notei que havia
uma escola de interpretação que era
muito mais coerente e lógica que
qualquer outra. E então descobri que
essa pertencia à Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Logo comecei a freqüentar
várias igrejas cristãs em minha
localidade. Mantive intercâmbio com
diferentes cristãos de várias
denominações. Tomei cursos de Bíblia,
li livros que explicavam a Bíblia, visitei
ministros para discutir questões que eu
tinha sobre temas bíblicos. Através de
tudo isso, bastante luz inundou meu
caminho.
Também fiquei intrigado com a
existência de tantas denominações, todas
pretendendo ser baseadas na Bíblia.
Quando examinei cuidadosamente a
diferença entre as denominações, percebi
que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
era mais bíblica que todas as outras. A
doutrina da salvação na Igreja
Adventista do Sétimo Dia era clara e
coerente. Era a única doutrina que
satisfazia minha sensibilidade
intelectual, emotiva e moral. A verdade
de Deus e de Sua salvação se me
deparou em toda sua beleza. Era tão
incrível que me perguntava: “É esta
realmente a verdade? Deveria aceitá-la?
Deveria entregar-me a ela? Que seria se
se demonstrasse uma falsidade bem
concebida?”
A resposta ecoou de dentro de mim:
“Suponha que na ciência uma nova
teoria seja proposta, boa em geral, mas
de modo algum perfeita, que faria você?
Não aceitaria você a teoria
provisoriamente a menos que achasse
uma teoria melhor? Faça o mesmo aqui.
Aqui está uma nova VERDADE. Aceitea agora e viva por ela até que venha a
achar algo melhor. Se esta não é a
verdade, onde mais poderia ser
encontrada?”

LIVROS

●

●

●

●

●

●

The Apparent Delay: What
Role Do We play in the
Timing of Jesus’ Return?

Arnold Wallenkampf
(Hagerstown, MD: Review and
Herald Publ. Assn., 1994; 126
págs.; brochura).
REVISTO

POR

LORON WADE.

Arnold Wallenkampf, teólogo
adventista muito admirado, engaja
a questão que tem perturbado os
adventistas do sétimo dia durante
os últimos 150 anos: Por que Jesus
ainda não voltou?
Há muito nos dizem que somos em parte responsáveis
pela demora. Se tivéssemos sido fiéis em aperfeiçoar
caracteres semelhantes a Cristo e em pregar a mensagem,
Jesus já teria vindo. O Dr. Wallenkampf nos conforta dizendo
que a demora da Segunda Vinda é apenas “aparente”. Não há
demora real porque nosso Deus soberano fixou o tempo em
que Ele há de voltar e que não há nada que possamos fazer
para apressá-lo ou retardá-lo.
O autor oferece uma solução que reconforta, mas
precisamos perguntar se ela é realmente bíblica. Confrontanos a Escritura com uma proposição de duas opções,
obrigando-nos a escolher entre a soberania divina e o
princípio da liberdade e responsabilidade humanas? Ou,
indica ela que Deus, sem abdicar de Sua soberania, nos
deixou com uma escolha moral pela qual somos plenamente
responsáveis?
O apóstolo Paulo aparentemente não viu conflito. Ele
defendeu vigorosamente a idéia da soberania divina (ver
Romanos 9:1-21) ao mesmo tempo insistindo com igual
veemência na responsabilidade humana (ver Romanos 1:1820). De igual modo, Ellen White também não viu uma
contradição. Ela escreveu que “como as estrelas no vasto
circuito de sua trajetória designada, os propósitos de Deus não
conhecem nem pressa nem atraso”. E contudo ela afirmou
categoricamente que “em pregar o evangelho ao mundo está

Rede de Profissionais Adventistas

● ● ● ● ● ●

É você adventista, com diploma acadêmico ou
profissional? Deseja fazer parte da rede e comunicar-se com
colegas adventistas em sua especialidade ou profissão em volta
do mundo?
Podemos ajudar. Envie-nos apenas seu nome e endereço, e
lhe enviaremos o formulário de pedido. Anime seus amigos a
se inscreverem também.
Entre em contato conosco em: Adventist Professionals
Network; c/o Dialogue; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. FAX: 301-622-9627. E-mail
(via CompuServe): 74617,1231.
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em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor”.
Noutra parte de seu argumento, Wallenkampf nos diz
que não há atraso real porque Deus habita num estado
atemporal. Os que mantêm esta idéia precisam perguntar se
isto é fundado em teologia bíblica ou em filosofia grega.
Consideraram eles que sem tempo, nem o espaço nem a
matéria podem existir? Platão compreendeu isso e construiu
seu idealismo sobre a noção de que idéias — a única realidade
— não existem no tempo e no espaço. A alma, disse ele, é
brevemente aprisionada na matéria (o corpo) e condenada a
vagar através do tempo e do espaço antes de ser
misericordiosamente libertada pela morte para voltar a seu
estado atemporal pré-existente. Uma vez que os adventistas do
sétimo dia rejeitam a antropologia de Platão, deviam também
rejeitar uma teologia que é fundada em suas idéias. Oscar
Cullman ressaltou a natureza concreta da teologia bíblica em
oposição às cogitações nebulosas dos filósofos gregos.
Wallenkampf trata de um assunto difícil, o qual sem
dúvida atrairá maior atenção ao se aproximar o fim do século.
Podemos concordar sem reserva com sua defesa da soberania
divina sem permitir que isto nos prive da ênfase sobre nossa
responsabilidade não só de esperar como de apressar a vinda
do dia de Deus.
Loron Wade (Ph.D., Universidade Andrews) ensina teologia na
Universidade de Montemorelos, México.

Literacy and religion: The
textual politics and
practice of Seventh-day
Adventism, Cushla Kapitzke

(Amsterdam: John Benjamins
Publ. Co., 1996; 343 págs.;
encardenado).
REVISTO POR SYLVIA RASI
GREGORUTTI .
O estudo de alfabetização e
religião de Cushla Kapitzke parte
da perspectiva de uma comunidade
adventista em Riverside, Austrália.
Explicando “como seres humanos constróem e se governam a
si mesmos e outros pela produção, administração e
disseminação de verdade religiosa codificada num texto”
(pág. xv), a autora, uma adventista desde 1985, desempenha o
papel de participante bem como observadora.
A análise de Kapitzke emprega o parâmetro pósestruturalista de Michael Foucault para sugerir que “não há
um modo essencial ou ‘natural’ de praticar leitura e escrita,
mas que os muitos significados de alfabetização são produtos
da cultura, história e discurso” (pág. xxi). Porém, o parâmetro
de Foucault lança a autora num dilema. Ela mesma admite que
sua crença adventista e a abordagem de Foucault constituem
“discursos aparentemente em oposição” (pág. xxi). Foucault
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Sylvia Rasi Gregorutti está completando seu Ph.D. em lingüística na
Georgetown University e ensina no Pacific Union College, Angwin,
California, E.U.A. E-mail: srasi@puc.edu
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Ten Who Left, Fred

Cornforth e Tim Lale (Boise,
Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1995; 128 págs.; brochura).
REVISTO

POR

MICHAEL BERNOI .

Você provavelmente conhece
alguém que deixou a igreja, alguém
a seu lado, alguém que trabalha
numa instituição adventista do
sétimo dia.
Eis alguns fatores
surpreendentes. Há cerca de um a
dois milhões de ex-adventistas do
sétimo dia na América do Norte.
“A maioria das pessoas nascidas na América do Norte depois
da Segunda Guerra Mundial abandonou a igreja” (pág. 7). Há
mais de 800 mil adventistas na América do Norte, mas
somente cerca da metade “deste número freqüenta a igreja ao
menos uma vez por mês” (pág. 119).
Por que deixaram a igreja? Por que não vêm mais aos
cultos? Qual é sua história? Fred Cornforth e Tim Lale
procuram despertar nossas consciências e provocar nossas
mentes com 10 “entrevistas de saída”.
As pessoas entrevistadas fazem observações francas e ao
ponto sobre como encaram a igreja e o que experimentaram.
Falam de “defeitos e tudo”, e porque sentem que não mais
podem ser uma parte de nós.
Se você conta com uma opinião equilibrada dos exmembros e dos que eles deixaram para trás, você ficará
desapontado. As histórias apresentam o lado não ouvido.
Tome tempo para ouvir. Advertência: Você ficará chocado,
irado, triste, confuso ou perguntando “Por quê?”
Ouça Kyle. Deixou a igreja em 1992. Em sua declaração
ele diz: “Na academia uma porção de praxes são
contraditórias. Cabelo, jóias — eles erram o alvo” (pág. 65).
Jackie diz: “Penso que crenças tão rígidas sobre dançar e jóias
são lixo” (pág. 41).
Deseja você falar sobre a história de Jackie? Perguntas
para reflexão no fim de cada capítulo provocam e desafiam.
Pergunta você como começar a alcançar essas pessoas com o
coração amoroso de Deus, e como começar a construir
relações autênticas com as pessoas que nos deixaram? Então
você apreciará as sugestões excelentes perto do fim do livro e
no capítulo final.
A nossa frente uma porta está começando a se abrir — a
porta para o século XXI. Atrás de nós a porta do fundo ainda
está oscilando. Se permitirmos que ela se feche
completamente antes de começarmos um processo de
reconciliação com os membros de nossa “família”, teremos
perdido a oportunidade.
Michael Bernoi está presentemente plantando uma igreja “célula”
culturalmente relevante enquanto trabalha em seu mestrado em Divindade
na Andrews University. Seu endereço no CompuServe: 105044,1607.
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crê somente na existência de “verdades” construídas pelo
homem, ao passo que Kapitzke admite a existência da
“Verdade” per se.
Os capítulos 2 a 4 esboçam história religiosa baseada em
texto, o fundamento histórico e institucional da igreja,
programas da igreja e os escritos de Ellen G. White. O
capítulo 5 trata da socialização do membro através da
literatura, de programas e práticas do sábado, um dia no qual
“a maior parte da atividade era centrada ou relacionada com
um texto” (pág. 173). A autora descreve o trimensário da
Escola Sabatina como o “instrumento primário de doutrinação
e a fonte de muito do poder da instituição para controlar a
vida dos membros” (pág. 151). Uma conclusão tal coloca a
autora numa caixa de pandora: é verdade que o trimensário é
um agente unificador e intelectualmente estimulante, mas uma
tal função não merece o nome de “doutrinação”. Com efeito, a
observação da autora de que muito debate, discussão e
expressão franca de diferenças marcam a classe da escola
sabatina nega qualquer idéia de doutrinação.
De interesse no capítulo sobre alfabetização em casa há
crítica de livros de crianças (ex.: estereotipação de sexo,
ausência de multiculturalismo) e observações sobre a rejeição
de ficção e da técnica antropomórfica.
No capítulo 7, Kapitzke afirma que as opções de
comunicação das crianças na escola paroquial eram “limitadas
e limitantes” e que “a pedagogia usada excluía raciocínio
aprofundado e alfabetização crítica” (pág. 255). Segundo a
autora, isso contradizia o objetivo da igreja de desenvolver a
faculdade crítica dos estudantes. O último capítulo trata do
abandono da igreja pelos jovens e propõe um diálogo adultojovem que poderia propiciar uma “oportunidade de comparar
e criticar textos e discursos em competição” (pág. 271).
A autora conclui que os adventistas deviam “abandonar
a opinião tradicional e ingênua de ler e escrever e
compreender o que são: instrumentos úteis, mas falíveis no
estimular espiritualidade e subjetividade” (pág. 280). A maior
parte dos adventistas de Riverside, porém, não parecia
entreter esta opinião, e provavelmente concordaria que ler e
escrever são apenas instrumentos para atingir um alvo.
De valor são certas críticas de lições da divisão do rol
do berço, salas das crianças e atividades de escrever
relacionadas com a escola sabatina e materiais de leitura.
Infelizmente, o papel da autora como participante e
observadora resulta numa perspectiva vacilante. Ademais,
embora o estudo pretenda tratar de leitura e escrita, a ênfase
foi claramente sobre a leitura.
A despeito de tais limitações, este estudo erudito será de
interesse para as pessoas envolvidas em pesquisa de
alfabetização, particularmente em seu aspecto religioso e para
aqueles que produzem e usam literatura infantil adventista.
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Uma
caminhada em
volta do mundo
Reg
Burgess

O

uso de alcool não mudou muito
através dos anos. Estudiosos
informam que o uso de drogas
ilícitas diminuiu, mas o alcool é ainda a
droga preferida.
Então há o problema do fumo. Um
relatório do governo dos Estados Unidos
diz que cerca de três milhões de
adolescentes norte-americanos fumam, e
que um terço deles morrerá de doenças
relacionadas com o tabaco. Segundo um
relatório no American Journal of Public
Health, “Cigarros são um vício do qual o
adolescente difilmente escapará”.

Cinco passos no uso de
drogas
Quais são as etapas no uso dessas
substâncias nocivas? Pesquisadores
identificaram cinco passos na progressão
de uso e abuso de drogas. O uso inicial
mais provável é pela cerveja ou vinho,
seguidos por cigarros ou bebida
alcoólica forte, depois maconha, seguida
por bebedeira problemática e finalmente,
drogas ilícitas. Estas etapas progridem
de iniciação a experimentação, do uso
ocasional ao regular.

Os jovens aprendem a beber dos
pais; sua primeira experiência é
geralmente no lar ou na presença de
parentes. Eles vêem o beber como um
hábito de adultos, e correm risco de
progredir para o abuso de drogas a
menos que reconheçam os fatores de
risco. Os fatores gerais que aumentam a
probabilidade de que um jovem acabará
usando substâncias nocivas incluem: ter
amigos que bebem álcool e a pressão de
colegas para usar drogas.
Depois de uma década de declínio
no uso geral de álcool, tabaco e outras
drogas por adolescentes, os
pesquisadores informam haver sinais de
que esta tendência está sendo invertida,
com todas suas conseqüências negativas.
O programa da Organização Mundial da
Saúde sobre Abuso de Drogas, dirigido
por Hans Emblad, concluiu que, “na luta
contra os efeitos prejudiciais do alcool, é
insuficiente e imprudente promover
meramente o conceito de beber
moderadamente por razões de saúde”.
Segundo uma pesquisa do Instituto
para Pesquisa Social da Universidade de
Michigan, o número de adolescentes
norte-americanos que usa drogas ilícitas
aumentou em 1995. “Temos soado o
alarme sobre os níveis crescentes de
abuso de drogas pela juventude”, disse
Donna E. Shalala, Secretária de Saúde e
Serviços Humanos. “Hoje, quero soar a
campainha de alarme mais depressa e
mais forte, e enviar a mensagem de que
as crianças correm risco”. Escuta você a
campainha de alarme? Há algo que você
pode fazer? Sim, há.

A caminhada
Durante 1997 e até o ano 2000, você
está sendo convidado a participar numa
caminhada que lhe permitirá partilhar
seu compromisso com um estilo de vida
livre de drogas com seus amigos.
A Comissão Internacional para a
Prevenção de Alcoolismo e Dependência
de Drogas desenvolveu um programa
excitante que nos ajudará de novo a nos
tornar cônscios dos muitos perigos
associados com álcool, tabaco e outras
drogas prejudiciais, ao mesmo tempo
que mostramos a nossas comunidades
que apoiamos fortemente um estilo de
vida livre de drogas. O programa é
chamado “Caminhada em volta do
mundo — 2000”. Consiste numa marcha
formal ou parada numa rota selecionada
por um grupo de jovens que querem
fazer uma declaração pública quanto a
sua dedicação à saúde. Espera-se que
pelo ano 2000 a distância total coberta
pelos vários grupos seja equivalente a
uma caminhada em volta do mundo.
Faculdades, universidades, escolas
secundárias e primárias adventistas estão
aceitando o convite para associar-se a
essa caminhada internacional. Incentivos
especiais estão embutidos no projeto
para encorajamento.
Patrocinadores da caminhada doam
certa soma de dinheiro para cada milha
ou quilômetro que um jovem voluntário
anda a favor de um estilo de vida
saudável. Os patrocinadores podem ser
amigos, a família ou membros da
comunidade. Apoiando esse programa,
podemos começar um movimento que
ganhará embalo durante os próximos
anos e culminará com uma grande
caminhada no ano 2000. Ao unirmo-nos
nesta caminhada, outros verão o estilo
de vida livre de drogas como a melhor
solução de muitos problemas atuais.
Cinqüenta por cento de todo o
dinheiro levantado fica com a instituição
educacional ou associação de estudantes
que o levantaram. Os outros 50 por
cento vão para lugares onde a situação
econômica torna difícil apoiar um tal
programa.
Para mais informação sobre como
organizar uma “Caminhada em volta do
mundo — 2000”, entre em contato com a
International Commission for the
Prevention of Alcoholism and Drug
Dependency, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904; E.U.A.
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Reg Burgess é o coordenador da
“Caminhada em volta do mundo — 2000.”
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studantes universitários e
profissionais adventistas de 40 países
interessados em trocar
correspondência com colegas em outras
partes do mundo:

Lindi Allen: casada; completou um
curso em Ciência de Comportamento com
ênfase em Estudos de Família; interesses:
leitura, costura, acampar, andar a cavalo e
estar com seu marido; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 197;
Collegedale, TN 37315-0197; E.U.A.
James Anane-Domeh: 34; solteiro;
estuda teologia; interesses: livros e música
cristã e evangelismo; correspondência em
inglês. Endereço: Valley View College;
P.O. Box 9358; Airport-Accra; GANA.
Massiela Aranda Z.: 25; solteira;
estuda sistemas de engenharia; interesses:
leitura, andar, correr e música;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Universidad Peruana Unión;
Casilla 3564; Lima 100; PERU.
Nixon Balaiah: solteiro; estuda
inglês e jornalismo; interesses: escrever,
ler revistas, fazer amigos e discutir
problemas; correspondência em inglês.
Endereço: Spicer Memorial College;
Aundh Road; Pune 411007; ÍNDIA.
Shirlyn Beetham: 28; casada;
estuda ciências sociais e planeja ser uma
intérprete de língua inglesa por sinais;
interesses: viajar e aprender de outras
culturas; correspondência em inglês.
Endereço: 21 Woodlands Road; Epsom,
Surrey; KT18 7HW INGLATERRA.
Cherilyn C. Berocil: 24; solteira;
estuda pedagogia; interesses: canto,
natação, remo, pregação e Natureza;
correspondência em inglês. Endereço:
Navarro Subd., Ibingay St.; Masbate,
Masbate; FILIPINAS.
Khun Khrue Bhinn: 31; casado;
trabalha como professor de matemática e
inglês numa escola internacional;
interesses: música clássica, literatura, jogos
mentais, dirigir coral e voleibol;
correspondência em inglês. Endereço: Rm.
409, A.P. House; 175, 184 Soi Jitvaree;
Sukhumvit 71, Klongton; 10110 Bangkok;
TAILÂNDIA.
Carla Boer: 22; solteira; completou
um curso de economia; interesses: viajar,
andar, Natureza, leitura e colecionar
conchas; correspondência em inglês ou
português. Endereço: Av. Itaboraí, 1168;
Bosque da Saúde; 04135-001 São Paulo,
SP; BRASIL.
Marta Bofelho: 30; solteira; ensina
educação física; interesses: viajar, fazer
amigos, aeróbica; correspondência em
português ou espanhol. Endereço:
Universidad Adventista de Chile; Casilla 7D; Chillán; CHILE.
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Tsholofelo Fanny Bogopa: 22;
solteira; estuda pedagogia; interesses:
cozinhar e ler revistas; correspondência em
inglês. Endereço: Bethel College of
Seventh-day Adventists; Private Bag X9042; East London; 5200 ÁFRICA DO
SUL.
Raquel Rosângela Caetano: 26;
solteira; estuda arte; interesses: viajar, ler,
ouvir boa música, fazer novos amigos e
fotografia; correspondência em português.
Endereço: R. Joaquim Gomes Pereira, 63;
Bairro Aarão Reis; 31810-970 Belo
Horizonte, MG; BRASIL.
Madalena Lopes S. Cardoso: 26;
casada; estuda pedagogia; interesses:
colecionar selos; correspondência em
português, espanhol ou inglês. Endereço:
R. João Carlos Pereira Leite, 552; Bairro
Araes; 78005-200 Cuiabá, MT; BRASIL.
Julio Castañeda: 27; solteiro;
leciona biologia e física; interesses:
fotografia, ciclismo, natação, excursões e
acampamento; correspondência em
espanhol, inglês ou português. Endereço:
Jirón Melchor Cumpa 998; San Germán,
San Martín de Porres; Lima; PERU.
Aaron Castillo Rodríguez: 18;
solteiro; estudante de teologia; interesses:
futebol, canto e música sacra;
correspondência em inglês, português ou
espanhol. Endereço: Casilla 7-D; Chillán;
CHILE.
Mufundirwa Charles: 28; solteiro;
formado em pedagogia; interesses: leitura,
fazer novos amigos, música religiosa,
viajar e atividades de igreja;
correspondência em inglês. Endereço:
Mukwasi SDA Secondary School; Box 20;
Dorowa; ZIMBÁBUE.
Virginia Donald Chin: 19; solteira;
interesses: jogar hóquei, leitura, recreação
ao ar livre e viajar; correspondência em
inglês ou malaio. Endereço: c/o Suntara,
Casualty Section; Q.E.H. 88586; Kota
Kinabalu, Sabah; MALÁSIA ORIENTAL.
Fernanda Covolan: 20; solteira;
estuda direito; interesses: leitura, música,
poesia, acampar e turismo; correspondência
em português. Endereço: R. Emerson José
Moreira, 2016; Pque. Taquaral; 13087-040
Campinas, SP; BRASIL.
Júdice Cubenda: 20; solteira; tem
um certificado em saúde; interesses: canto,
esportes, cozinhar, conhecer outras
culturas, flores, poesia e Desbravadores;
correspondência em português. Endereço:
Rua Rei Kaiyavala 99, BG; Caixa. Postal
10742; Luanda; ANGOLA.
Akoumany Gregory Davis: 21;
solteiro; ensina religião e inglês;
interesses: ouvir música e sermões
gravados e cantar; correspondência em
inglês. Endereço: Adventist Seminary of
West Africa; P.M.B. 2124-A; Ikeja, Lagos;
NIGÉRIA.

Marevel Debulgado: 21; solteira;
completou um curso de inglês; interesses:
fazer novos amigos, partilhar a fé, ler,
música evangélica, cantar, tocar órgão;
correspondência em inglês ou filipino.
Endereço: Vagallon Street; San Enrique,
Negros Occidental; 6104 FILIPINAS.
Gerson Domínguez: 22; solteiro;
estuda computação; interesses: ler a Bíblia
e livros do Espírito de Profecia, colecionar
fósseis, acampar e viajar; correspondência
em inglês ou espanhol. Endereço: P.O. Box
1121; Barceloneta, PR 00617; E.U.A.
Rebecca Elena Durán: 19; solteira;
estuda terapia respiratória; interesses:
tocar piano, ouvir música, ler, andar e
passar tempo com amigos; correspondência
em espanhol. Endereço: Universidad
Adventista de las Antillas; Box 118;
Mayagüez, PR 00681; E.U.A.
Claudia Leticia Escamilla Pérez:

27; solteira; completou um curso de
psicologia e um mestrado em saúde
pública; interesses: ler, música religiosa,
novas amizades, servir a outros, saúde e
viajar; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Apartado 311-A;
Centro Cívico, Cd. Satélite; C.P. 53101,
Edo. México; MÉXICO.
Leidy Ferrin Galbañiz: 23; solteira;
estuda fotographia, produção de vídeo,
datilografia e música; interesses: cantar,
esportes, viajar, ler e caminhadas na
Natureza; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: La Merced #28603 entre
Sancristóbal y Monserrate; Pueblo Nuevo,
Matanzas; 40-100 CUBA.
Rachel Fleming: 23; solteira; estuda
enfermagem; interesses: ler, ouvir música,
Natureza e passar tempo com amigos;
correspondência em inglês. Endereço: 97
Blackwood Street; Mitchelton, Queensland
4053; AUSTRÁLIA.
Danny Formentera: 24; solteiro;
professor numa escola internacional;
interesses: colecionar selos, notas de banco
e moedas, nadar e patinar no gelo;
correspondência em inglês. Endereço: Rm.
413, Is-Mai House; 102/6 Soi Panichanant;
Sukhumvit 71 Road; Klongton, Klongtoey;
10110 Bangkok; TAILÂNDIA.
Franco Forte: 23; solteiro; colportor
evangelista que tem diploma em
computação; interesses: leitura, psicologia
e Natureza; correspondência em espanhol.
Endereço: La Calle 18-24, Vista Hermosa
II; Zona 15; GUATEMALA.
Bailon Golutin: 21; solteiro; estuda
geologia; interesses: viajar, ler, música,
computadores e fazer novos amigos;
correspondência em inglês ou malaio.
Endereço: Asrama Siswa; University of
Malaysia, Sabah; Km 19, Jalan Tuaran;
Beg Berkunci 2073; 88999 Kota Kinabalu,
Sabah; MALÁSIA ORIENTAL.
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Ana B. Gómez: 30; solteira;
nutricionista; interesses: viajar, ler, música,
tênis, trabalho missionário e Natureza;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Apdo. 4; Reforma, Chiapas;
29500 MÉXICO.
Solfi Gómez: 27; solteira; estuda arte;
interesses: música, canto, tênis, natação,
leitura e acampamento; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Dr. Teófilo
Hernández 12; La Romana; REPÚBLICA
DOMINICANA.
Sarinah Harman: 24; solteira; tem
mestrado em nutrição humana; interesses:
viajar, ler e música; correspondência em
inglês. Endereço: 49 Alexander Street;
Abbotsford, Dunedin; NOVA ZELÂNDIA.
Jeffrey Harry: 21; solteiro; estuda
teologia; interesses: tocar violão, cozinhar,
desenhar, viajar e música evangélica e
contemporânea; correspondência em inglês.
Endereço: Pacific Adventist College;
P.M.B. Boroko; National Capital District;
PAPUA NOVA GUINÉ.
Cicik Suciaty Haryono: 23; solteira;
estuda relações internacionais; interesses:
programas de jovens, cantar, tocar violão e
piano, nadar, viajar, fazer crochê, partilhar a
fé e colecionar perfumes e bonecas;
correspondência em inglês. Endereço: Jl.
Sukasari III No. 68-B; Bogor; 16142 West
Java; INDONÉSIA.
Paul Hitamoore: 19; solteiro; estuda
administração de empresas; interesses: ler,
música evangélica e atividades ao ar livre;
correspondência em inglês. Endereço:
Pacific Adventist College; P.M.B., Boroko;
National Capital District; PAPUA NOVA
GUINÉ.
Abiola Jack: 22; solteira; trabalha em
economia doméstica e estuda nutrição;
interesses: costurar, cantar, estudar a Bíblia
e drama; correspondência em inglês.
Endereço: Lot 200, Section C, Nabaclis
Village; East Coast Demerara, Georgetown,
GUIANA.
Philius Jean-Bryere: 20; solteiro;
estuda administração econômica e social;
interesses: música evangélica, esportes, ler,
viajar, desenhar e fazer novos amigos;
correspondência em espanhol ou francês.
Endereço: 01 Rue des Bougainvilliers; Cité
Bonhomme; 97300 Cayenne; GUIANA
FRANCESA.
Onyancha O. Jerry: 23; solteiro;
estuda matemática e física; interesses: tocar
piano, desenhar, ouvir música cristã e
Natureza; correspondêcia em inglês.
Endereço: Box 903; Nyamira, Nyanza;
QUÊNIA.
Marlon E. Jones: 25; solteiro; tem
diploma em biologia; interesses: cozinhar,
ler, fazer excursão, falar em público, estudar
profecias bíblicas e colecionar marcapáginas; correspondência em inglês.
Endereço: 1264-8 Duck Jin Dong 1 Ga;
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Duck Jin Gu; Jconju 560 190; CORÉIA.
Arata Kondo: 27; solteiro; tem
diploma em bioquímica; interesses: trabalhar
com a juventude adventista, ouvir música e
ler; correspondência em inglês ou japonês.
Endereço: Ebeye SDA School; P.O. Box
5070; Ebeye, MH 96970; E.U.A.
Kwadwo Kwarteng-Ampofo: 32;
casado; pastor de 20 igrejas; interesses:
futebol, visitar amigos e trocar presentes;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box M1452; Kumasi; GANA.
Danie L. Lapidez: 23; solteiro;
completou um diploma de radiocomunicação; interesses: viajar, trocar
correspondência e ouvir cânticos
românticos; correspondência em inglês.
Endereço: BIK-35; Lot 26 NHA Buhangin;
Davao City; 8000 FILIPINAS.
Lito Ligsay: 24; solteiro; tem um
diploma em contabilidade; interesses:
aventuras na floresta, natação noturna,
basquete, computadores e colecionar
moedas; correspondência em inglês.
Endereço: Thailand Publishing House; P.O.
Box 14, Klongton; 10116 Bangkok;
TAILÂNDIA.
Harold Llempén: 18; solteiro; estuda
teologia; interesses: poesia, atletismo, piano
e futebol; correspondência em espanhol.
Endereço: Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Carola López: 33; solteira; tem um
diploma em música; interesses: fazer novos
amigos, ler, viajar, música cristã e tocar
piano; correspondência em espanhol.
Endereço: 9B No. 50-100, Apto. 402 G;
Camino Real, VII Etapa; Cali; COLÔMBIA.
Tarcísio Luis Ludovico: 29;
solteiro; médico; interesses: cantar, viajar e
tocar violão; correspondência em português.
Endereço: Rua Castro Alves 60, 10° Andar;
01532-000 Aclimação, SP; BRASIL.
Alessandra Macedo: 20; solteira;
estuda literatura; interesses: fazer novos
amigos, viajar, música, leitura e esportes;
correspondência em português ou inglês.
Endereço: R. dos Gerânios, 1338; Jardim
Iguaçú; 87060-010 Maringá, PR; BRASIL.
Silvester Mafiana: 36; solteiro;
consultor de vendas e homem de negócios;
interesses: viajar, música, dançar, fazer
novos amigos, trocar presentes e excursões;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 75492; Victoria Island, Lagos;
NIGÉRIA.
Fernando Alberto Martínez: 21;
solteiro; estuda teologia; interesses: fazer
amigos, acampamento, Natureza, plantas e
colecionar selos; correspondência em
espanhol. Endereço: Instituto Adventista
Balcarce; C.C. 195; 7620 Balcarce, Buenos
Aires; ARGENTINA.
Misael Martínez Moisés: solteiro;
eletricista; interesses: fotografia, vídeos,
revistas, cartões postais e viajar;
correspondência em alemão, inglês ou

espanhol. Endereço: Calle A entre 2 y 3,
No. 34; Rua Cándido González; Camagüey
11; 71100 CUBA.
Tendai Mayani: 20; solteira; estuda
enfermagem; interesses: crochê, voleibol,
ler revistas, fazer novos amigos, viajar e
ouvir música evangélica; correspondência
em inglês. Endereço: Kamuzu College of
Nursing; Private Bag 9; Lilongwe;
MALAUI.
Omboga John Jules Mogaka: 20;
solteiro; completou um curso em turismo;
interesses: questões internacionais,
ginástica, fazer amigos e viajar;
correspondência em inglês ou alemão.
Endereço: P.O. Box 7485; Eldoret;
QUÊNIA.
Alain Montreuil: 31; solteiro;
enfermeiro registrado; interesses: viajar,
música clássica e literatura; correspondência
em francês. Endereço: 50 Rue St. Jacques,
#304; Longueuil, PQ; CANADÁ.
Joaquín Morón Ramos: casado; tem
um diploma em pedagogia; interesses:
sociologia, atualidades e profecias bíblicas;
correspondência em espanhol. Endereço: Jr.
Trujillo 397; Miramar Bajo, Chimbote;
PERU.
Michael C. Morris: solteiro; estuda
psicologia e religião; interesses: trabalhar
com os Desbravadores, acampar, ler,
futebol, criquete, basquete, ouvir corais e
evangelho regional; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: c/o West
Indies College; Mandeville, Manchester;
JAMAICA.
Aldo Muñoz Perrin: 22; solteiro;
estuda teologia; interesses: ler, música
cristã, colecionar selos e poesia;
correspondência em espanhol, português ou
inglês. Endereço: Baquedano 907; Chillán
Viejo; CHILE.
Juliet Nannono: 22; solteira;
secretária; interesses: cozinhar, arte e
desenho, fazer novos amigos e ler a Bíblia;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 273; Kampala; UGANDA.
Wilson W. Nguira: 25; solteiro;
oficial clínico; interesses: futebol, música,
vídeos, trocar fotos, viajar e esportes;
correspondência em inglês, chicheua ou
tumbuca. Endereço: P.O. Box 45; Mulanje,
MALAUI.
James Njine: 30; solteiro; tem
diploma em technologia industrial;
interesses: acampamento, ler e cantar;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 503; Athi River; QUÊNIA.
Bundi Evans Nyakundi: 27; casado,
com quatro filhas; professor; interesses:
música e drama; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 626; Kisii, Nyanza;
QUÊNIA.
Jairus Ogeto Obwoge: 18; solteiro;
estuda lingüística e literatura; interesses:
atividades da igreja, poesia, esportes,
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Frefty Parhusip: 20; solteira; estuda
inglês e literatura; interesses: psicologia,
ciclismo, fazer novos amigos e ouvir
música evangélica; correspondência em
inglês. Endereço: Sei Padang; 6g. Saudara
No. 34; Medan 20154, Sumatra Utara;
INDONÉSIA.
Tasha Paxton: 22; solteira; estuda
educação elementar e espanhol; interesses:
viajar, praias, aventura e fazer novos
amigos; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: 7445 Esteem Drive;
Sacramento, CA 95842; E.U.A.
Tina Paxton: 25; solteira; estuda
trabalho social; interesses: viajar, música
cristã, línguas, arqueologia, psicologia,
viagens missionárias e aprender sobre
culturas estrangeiras; correspondência em
inglês. Endereço: 7445 Esteem Drive;
Sacramento, CA 95842; E.U.A.
Ana María Pérez Montecinos: 22;
solteira; estuda nutrição; interesses: leitura
e música; correspondência em inglês,
espanhol ou português. Endereço Pobl. El
Tejar; Central 390; Chillán; CHILE.
Delia Petit: 31; solteira; especialista
em saúde; interesses: ler, viajar, inglês,
fazer novos amigos, esportes, música
religiosa e canto; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Calle J, Casa
9; Urbanización Mendoza 2da., Villa Faro;
Santo Domingo; REPÚBLICA
DOMINICANA.
Martha Perdomo Gómez: 29;
solteira; enfermeira registrada; interesses:
saúde e temperança, fazer amigos e
casamento; correspondência em espanhol.
Endereço: Antonio Maceo #125, entre
Eugenio Piedro y Qta.; Manacos, V. Clara;
CUBA.
Osiris Pichardo: 20; solteiro; estuda
teologia; interesses: ler e trabalhar com a
junventude; correspondência em espanhol.
Endereço: P.O. Box 1500; Santo Domingo;
REPÚBLICA DOMINICANA.
Prashanth Pillai: 21; solteiro;
formado em antropologia e estuda para um
mestrado em genética; interesses: leitura,
música religiosa, colecionar Bíblias, tocar
órgão e tamborins indianos;
correspondência em inglês. Endereço: K-5
Scheme, Plot No. 42; Queens Road, Near
Jharkhand Mode; Jaipur, Rajasthan State;
302012 ÍNDIA.
Gregory Pillay: 20; solteiro;
eletricista; interesses: ginástica, música
contemporânea, cantar, viajar, voleibol,
cinema e acampar; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 721; Vesulam
4340; Kwa-Zula, Natal; ÁFRICA DO SUL.
Ivana M. Pino Costa: 20; solteira;
estuda geografia e biologia; interesses:
fotografia, viajar, música, leitura e
esportes; correspondência em espanhol.
Endereço: Italia 535; 2900 San Nicolás,
Buenos Aires; ARGENTINA.

Eusebio Pons Carrillo: 24; solteiro;
interesses: medicina, música, leitura,
psicologia e fazer novos amigos;
correspondência em espanhol. Endereço:
Edificio 1-A, Apto. 34, Micro 2; Nuevitas,
Camagüey; 72520 CUBA.
Víctor Manuel Quesada
Martínez: 21; solteiro; veterinário;

interesses: partilhar a fé, fazer amigos,
viajar, animais, esportes e acampar;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Calle 84 #9308 entre 93 y 95;
Alquizar, La Habana; CUBA.
Rado Ramilison: 24; solteiro; estuda
administração; interesses: viajar, leitura,
música e esportes; correspondência em
francês ou inglês. Endereço: Lot G IV 61
Bis (R.C.); Soamanandrariny, 101;
Antananarivo; MADAGÁSCAR.
Antonette J. R. Reiph: 22; solteira;
estuda educação elementar; interesses: ler,
ouvir música clássica e de jaz, escrever e
ler poesia; correspondência em inglês.
Endereço: Windsor Rd. #24, Cole Bay; St.
Maarten, N.A.
Wenes Pereira Reis: 27;
masculino; médico; interesses: futebol,
cantar e viajar; correspondência em inglês,
português ou espanhol. Endereço: R.
Castro Alves, 60, 10º Andar; 01532-000
Aclimação, SP; BRASIL.
Debbie Ann Renaud: 27; solteira;
enfermeira; interesses: ler, colecionar selos
e viajar; correspondência em inglês.
Endereço: 38A North Street; St. Joseph
Village, San Fernando; TRINIDADE.
Maria das Graças Nascimento
Ribeiro: 31; solteira; secretária;

interesses: atualidades, selos, ler, ciclismo
e Natureza; correspondência em inglês,
francês, italiano, português ou espanhol.
Endereço: Residencial Parque Bela Vista;
Q-B, L-6, Apto. 202; 40275-350 Brotas,
Salvador, BA; BRASIL.
Glenda Lee Rivera Martínez: 20;
solteira; estuda administração de escritório;
interesses: música, fazer novos amigos,
esportes e natação; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: HC-01 Box
4294; Naguabo, PR 00718-9711; E.U.A.
Beverly M. Roca: 22; solteira;
diplomada em educação secundária;
interesses: trocar correspondência, tocar
violão, leitura bíblica, colecionar selos,
viajar e ouvir música. Endereço : P.D.
Road Bacolod, Milagros; 5410 Masbate;
FILIPINAS.
Ingrid Rocabado Michel: 20;
solteira; interesses: arqueologia, acampar e
aprender sobre diferentes culturas;
correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Calle Julio Sánchez No. 711;
Parque Líbano, San Pedro; La Paz;
BOLÍVIA.
Edleuza de Aguiar Rodrigues: 26;
solteira; completou curso em educação;
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drama, viajar e ver televisão e vídeos;
correspondência en inglês ou kisuahili.
Endereço: University of Nairobi, Kikuyu
Campus (Kimberly Hall); P.O. Box 92;
Kikuyu; QUÊNIA.
Rachel Obregon: 41; separada, com
dois filhos; completando curso em
educação elementar; interesses: passar
tempo com crianças, ler bons livros,
cozinhar pratos filipinos e ouvir música;
correspondência em inglês. Endereço: 1981 Jose Camus Street; Davao City; 8000
FILIPINAS.
Myrna C. Oligario: 32; solteira;
completou um curso em agricultura;
interesses: ler a Bíblia, cantar hinos
religiosos, nadar, voleibol; correspondência
em inglês. Endereço: Dapdap, Dolores;
Eastern Samar; 6817 FILIPINAS.
Ajetunmobi Olumayowa: 21; sexo
masculino; estuda religião, administração
de empresa e ciência de computação;
interesses: música, viajar, esportes, fazer
novos amigos, fotografias e presentes;
correspondência em inglês. Endereço:
Adventist Seminary of West Africa;
P.M.B. B21244; Ikeja, Lagos State;
NIGÉRIA.
Claudia E. Oropeza P.: 20; solteira;
estuda biologia; interesses: trocar cartas,
viajar, ouvir música, acampar, colecionar
cartões postais; correspondência em
espanhol. Endereço: P.O. Box 118;
Mayagüez, PR 00681; E.U.A.
Mónica Oropeza Plasencia: 18;
solteira; fazendo curso de pré-medicina;
interesses: ouvir música, acampar, nadar e
viajar; correspondência em espanhol.
Endereço: P.O. Box 118; Mayagüez, PR
00681; E.U.A.
Jacktone Odongo Othira: 26;
solteiro; completou um curso em
bioquímica; interesses: leitura, relações
internacionais, tecnologia industrial, ouvir
e compor música religiosa;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 139; Kadongo, Oyugis; QUÊNIA.
Edward Oaka Oyagi: 28; solteiro;
formado em comunicação e direito;
interesses: viajar, escrever poesia e estudar
a Bíblia; correspondência em inglês.
Endereço: Sangeeta Colony; Plot No. 40;
Aurangabad; 431002 (M5) ÍNDIA.
Carla Palomera Astroza: 22;
solteira; estuda direito; interesses: ler e
ouvir música cristã; correspondência em
espanhol, português ou inglês. Endereço:
Pobl. El Tejar; Central 390; Chillán;
CHILE.
Nicole Palomera Astroza: 23;
solteira; estuda educação pré-escolar;
interesses: leitura, artes manuais, música
cristã, cozinhar e trabalhar com menores;
correspondência em espanhol, português ou
inglês. Endereço: Pobl. El Tejar; Central
390; Chillán; CHILE.
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interesses: ler, viajar, caminhar na
Natureza, cozinhar, cantar, pregar, ouvir
música clássica e sacra; correspondência
em português, inglês ou espanhol.
Endereço: R. Marselha, 32; Vila Olinda II;
06810-000 Embu, SP; BRASIL.
Minerva Rodríguez García: 28;
solteira; diplomada em música; interesses:
ler, ciclismo, trocar cartas; correspondência
em espanhol. Endereço: Calle 10 #11 entre
Carretera Central y 3a.; Rpto. Ramón
Quintana; Holguín; CUBA.
Atolagbe Rotimi: 19; solteira;
estuda gerência de empresa; interesses:
futebol, tênis de mesa, jogos bíblicos e de
computador, escrever, literatura e filosofia;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 4315; Trans/Amadi; Post Office Port
Harcourt, Rivers State; NIGÉRIA.
Nuin Neo Salleh: 19; solteiro;
vendedor associado numa livraria;
interesses: cantar, tocar violão, acampar,
desenhar e fazer novos amigos;
correspondência em malaio ou inglês.
Endereço: Locked Bag 13, SM-141; 89007
Keningau, Sabah; MALÁSIA.
Glenn Illustrisimo Saludar: 22;
solteira; formada em educação; interesses:
cantar, tocar instrumento musical, natação
e esportes; correspondência em cebuano,
inglês ou filipino. Endereço: San Rafael;
San Pascual, Masbate; FILIPINAS.
Abu Sarota: 27; solteiro; professor
primário; interesses: ouvir música cristã,
viajar e aventuras; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 32434; Dar-esSalaam; TANZÂNIA.
Maria Azenith Seguia: 17; solteira;
estuda contabilidade; interesses: música,
esportes, cozinhar, nadar e ler;
correspondência em inglês ou filipino.
Endereço: Balay Kanlaon; UP in the
Visayas; Miag-ao 5023, Iloilo; FILIPINAS.
Maria de Fátima da Silva: 32;
solteira; terminando um curso de
contabilidade; interesses: ler, escrever,
caminhar na Natureza e acampar;
correspondência em português. Endereço:
Av. Professor Flávio P. de Camargo,
1-160; Caetetuba; 12940-000 Atibaia, SP;
BRASIL.
Sara da Silva: 50; viúva; professora
e enfermeira aposentada; interesses: ler,
música cristã, tricotar, fazer crochê,
costurar e cozinhar; correspondência em
português ou espanhol. Endereço: R. Vieira
Luzitano, 103; 05834-100 Parque Santo
Antonio, SP; BRASIL.
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Precious Nchachi Siwombo: 25;
solteiro; estuda para ser um professor
primário; interesses: ler, esportes, música,
atividades ao ar livre e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço:
Vongo Primary School; Private Bag 03;
Rumphi; MALAUI.
Sampaguita Somodio: 19; sexo
femenino; estudante; interesses: cantar,
tocar violão, colecionar selos, trabalho
missionário; correspondência em inglês.
Endereço: Magkiangkang, Bayugan I; 8502
Agusan del Sur; FILIPINAS.
Alejandro Soto Espinoza: 28;
solteiro; estuda engenharia; correspondência
em espanhol. Endereço: Las Azucenas
5029; Los Cóndores, Talcahuano, 8a.
Región; CHILE.
Munyarabsi Tafunga: 27; sexo
masculino; formado em pedagogia;
interesses: fotografia, ciclismo, viajar,
trocar presentes e fotografias e ler;
correspondência em inglês. Endereço: Box
85; Gutu; ZIMBÁBUE.
Oséias Pereira Alves Teodoro:

20; sexo masculino; interesses: música
cristã e esportes; correspondência em
inglês ou português. Endereço: R. Lima
Teixeira, travessa Dom Pedro II, 10;
Cosme de Farias; 40250-253 Salvador, BA;
BRASIL.
Valentine O. Thompson: 29;
solteiro; interesses: voar, desenhar, pintar,
viajar, ler e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 1620; Ondo, Ondo; NIGÉRIA.
Maria Cecilia Toledanes: solteira;
formada em administração secretarial e
estuda direito; interesses: leitura, música,
patinação, computadores, fotografia e
trocar cartões postais; correspondência em
inglês. Endereço: Office of the Ombudsman, Mindanao; Bangby, Monteverde Sts.;
Sta. Ana, Davao City; 8000 FILIPINAS.
María Ureña: 20; solteira; estuda
direito; interesses: trocar idéias e cartões
postais, escrever poemas, ler, música e
teatro; correspondência em espanhol.
Endereço: Calle Neptuno #19;
Urbanización Galaxia; Las Caobas, Santo
Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Vicente Luis Velázquez
Maravilla: 21; solteiro; estuda medicina;

interesses: fazer amigos, acampar,
Natureza, plantas e colecionar selos;
correspondência em espanhol. Endereço:
Instituto Adventista Balcarce; CC 195;
7620 Balcarce, Buenos Aires; ARGENTINA.
Dike Victor: 18; solteiro: estuda
ciência de computação; interesses: ler,
fazer amigos, viajar, esportes, acampar e
prepagar o evangelho; correspondência em
inglês. Endereço: Lane 8 Flat E, Aggrey
Housing Estate; P.O. Box 9769; Port
Harcourt; NIGÉRIA.

Viol Visto: 33; solteiro; formado em
pedagogia; interesses: cozinhar, acampar,
ler e escrever; correspondência em inglês.
Endereço: 841 Mapa; Mabini Sts.; Davao
City; 8000 FILIPINAS.
Cassian Vuluwa: 20; solteiro;
estuda engenharia mecânica; interesses:
natação, ciência e arte, fazer novos amigos
e música; correspondência em inglês ou
suahili. Endereço: Technical College Arusha;
P.O. Box 296; Arusha; TANZÂNIA.
Selvie Wahongan: 25; solteira;
prepara-se para uma pós-gradução para
ensinar inglês a estrangeiros; interesses:
música evangélica, piano, canto e ler;
correspondência em inglês. Endereço:
International Students’ Office; University
of Canberra; P.O. Box 1; Belconnen, ACT
2616; AUSTRÁLIA.
J. Rickson Willié: solteiro; preparase para ministérios pastorais; interesses:
ler, cantar, evangelismo, escrever e fazer
novos amigos; correspondência em inglês.
Endereço: Ghana Christian College and
Seminary; P.O. Box 5722; Accra North;
GANA.
Nana Yaw: 25; solteiro; estuda
administração de empresa; interesses: jogos
no computador, colecionar selos e moedas,
esportes, ouvir música clássica e religiosa;
correspondência em inglês. Endereço: 605
#435 Sargent Ave.; Winnipeg, Manitoba;
R3B 1V1 CANADÁ.
David Omare Zakayo: 40; casado,
com quatro filhos; enfermeiro; interesses:
corresponder com profissionais médicos,
trocar presentes e cartas, música religiosa,
aconselhamento e fazer pesquisas;
correspondência em inglês. Endereço:
Adventist Medical Centre; P.O. Box 109;
Nyamira; QUÊNIA.

Se você é um universitário ou
profissional adventista e quer ter seu
nome alistado aqui, envie-nos seu nome
e endereço postal, indicando sua idade,
sexo, estado civil, estudos correntes ou
diploma obtido, faculdade ou
universidade que está freqüentando ou
da qual graduou-se, interesses ou
interesses e língua(s) nas quais quer
corresponder. (Vamos também indicar
seu endereço no “e-mail”, se no-lo
fornecer.) Envie sua carta a Dialogue
Interchange: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904-6600 E.U.A. Por favor, datilografe ou use
letra de imprensa clara. Só alistaremos
aqueles que fornecerem toda a
informação pedida acima. A revista não
assume responsabilidade pela exatidão
da informação dada ou pelo conteúdo
da correspondência que possa resultar.

Diálogo 9:1—1997

ET CÉTERA

●

●

●

●

●

●

●

Pronto para viajar?
Eis duas oportunidades para encontrar
outros jovens adventistas:
Festival Anual de Inverno:
Fevereiro 24-Março 7, 1997

Cruzeiro Cristão
Março 2-7, 1997

Tem lugar na Estância Copper Mountain no
Colorado, E.U.A. No último ano mais de mil
pessoas assistiram a este acontecimento
espiritual e recreacional. Um dos pontos
altos é o programa da noite de sexta-feira e
do sábado, organizado por estudantes de
muitas das faculdades e universidades
adventistas da América do Norte. O tema
deste ano é “Jesus e o Mundo Real”.
Para mais informações quanto a
custos e descontos contate o Rocky Mountain
Conference Youth Dapartment: 2520 South
Downing Street; Denver, Colorado 80210;
E.U.A. Telefone: 800-254-9687. Fax: 303-7331843.

O cruzeiro parte de Tampa Bay, Flórida, para
Playa del Carmen, Cancun e Cozumel, México.
Você terá oportunidade de se envolver em
ação missionária, visitar ruinas dos maias,
assistir a seminários de crescimento
espiritual, praticar esportes ou
simplesmente descontrair. O navio todo é
nosso.
Para mais informação contate a
Florida Conference Youth and Young
Adult Department: P.O. Box 2626;
Winter Park, Florida 32790-2626; E.U.A.
Telefone: 407-644-5000, ext.129. Fax:
407-644-7550. E-mail:
102555,1037@CompuServe.com

Curso Intensivo de Inglês na
Universidade Andrews
ACTION AMERICA
Se você deseja realmente aprender inglês, experiemente ACTION AMERICA!
•
•
•
•
•
•

30 horas semanais de estudo intensivo do idioma
Atividades culturais: drama, museus, eventos esportivos, jantares étnicos, etc.
Viagens a Chicago e a Washington, D.C.
Amizades da América e de todo o mundo
Programas flexíveis para profissionais
Classes adaptáveis para as necessidades de um grupo ou indivíduo em qualquer época do ano

Programa para 1997
18 de maio-13 de junho (Viagem opcional a Washington, D.C — 15-22 de junho)
29 de junho-25 de julho (Viagem opcional a Washington, D.C. — 27 de julho-3 de agosto)
10 de agosto-5 de setembro (Viagem opcional a Washington, D.C. — 7-14 de setembro)

Para maiores informações, entre em contato com:
ACTION AMERICA, Andrews University, Berrien Springs, MI 49104-1000, E.U.A.
Telefone: 616-471-2260 • Fax: 616-471-6650 • E-mail: action@andrews.edu • http://www.andrews.edu/ACTION
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“Programa seriamente proveitoso. Seriamente divertido.”

Educa para esta vida e
para a eternidade
Oferece à juventude do Peru e de outros países os seguintes
diplomas universitários:
• Administração de Empresa
• Contabilidade
• Pedagogia Especial
• Pedagogia de Jardim da Infância
• Pedagogia Elementar
• Pedagogia de Curso Secundário com ênfases em:
Biologia e Química
História e Geografia
Lingüística e Literatura
Matemática e Física
• Enfermagem
• Ciência da Nutrição
• Engenharia de Indústrias de Alimento
• Engenharia de Sistemas
• Teologia
• Religião e Filosofia
• Religião e Saúde Pública
• Religião e Música Sacra
Três anos de Programa Universitário de Extensão:
• Ciência de Computação
• Assistente Executivo e Administrativo
• Instrução de Bíblia e Religião
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM:
• Admission, Universidad Peruana Unión,
Casilla 3564, Lima 100, PERU
• Telefones: 511-359-0060, 359-0061, Fax 511-359-0063
• E-mail: POSTMAST@UINCA.EDU.PE

