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Com grande satisfação, nossa equipe editorial lhes traz este novo número
de Diálogo, que completa nosso nono volume — 26 edições publicadas em quatro
línguas paralelas e lidas em todo o mundo! Foi preparada para que vocês, nossos
caros leitores, desfrutem de uma rica variedade de artigos substanciais, cartas ao
editor, entrevistas interessantes, relato de atividades, resumo de livros, declarações
da igreja e histórias pessoais que desafiarão, enriquecerão e inspirarão a vocês.
Notarão que estes foram escritos por autores adventistas de muitos países, refletindo
nosso lema: “Uma revista internacional de fé, pensamento e ação”. Examinem a
seção de “Intercâmbio” e comecem a corresponder com alguns de nossos leitores
que residem em localidades exóticas — de Brunei e Líbia a Maurício e às Ilhas
Salomão.
Estamos começando a planejar para os três números de nosso 10º volume.
Assim, preparem-se para algumas surpresas!

Humberto M. Rasi, Editor Chefe
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Encorajamento da Suíça
Congratulações pela contínua
excelência de Diálogo. Apreciamos
especialmente vocês tratarem de temas
contemporâneos de uma perspectiva cristã
e, especificamente adventista do sétimo
dia. A revista sem dúvida vai enriquecer
todo jovem adventista que pensa. Alguns
artigos são muito úteis para evangelismo
entre amigos e conhecidos.
Apreciamos contatos com outros jovens
adventistas. Nosso endereço e-mail:
belloy@vtx.ch. Queremos também
convidar leitores de Diálogo a visitar nossa
web page: http//dmtwww.epfl.ch/~ebelloy/.
ERIC E DEBORA BELLOY
SUÍÇA

Adventistas e Ficção
Em “Adventistas e ficção: outra
consideração” (Diálogo 8:3), os
argumentos do autor justificando o ensino
de ficção literária em escolas adventistas e
a leitura de ficção por adventistas são
bastante fracos. Para ser específico:
1. O artigo não oferece uma distinção
clara entre alegoria literária e ficção; não
obstante, o primeiro é usado para justificar
o segundo como leitura aceitável para
adventistas. Colocar O Progresso do
Peregrino no mesmo nível de todas as
obras de ficção, é absurdo.
2. Em duas parábolas bíblicas, o autor
vê um imprimatur divino para ficção
literária: O Rico e Lázaro (Lucas 15:19-31)
e a parábola das árvores (Juízes 9:8-15).
Jesus simplesmente usou uma história
folclórica contemporânea para ensinar uma
lição. Juízes inclui um incidente histórico,
no qual uma parábola alegórica é contada.
Como se pode extrair um princípio baseado
em duas minúsculas narrativas bíblicas?
3. O autor sugere que Ellen White
condenou novelas populares de seu tempo
como impróprias para adventistas, e
argumenta que se ela estivesse escrevendo
hoje, focalizaria sua condenação mais no
entretenimento popular como aparece em
películas e televisão. Concordo, mas para
concluir disto que ficção seja leitura
aceitável agora, está além de minha
compreensão de Ellen White.
ARIEL SÉRGIO GÓMEZ
Martinez, Buenos Aires
ARGENTINA

3

● ● ● ● ● ●

A

o ser preparada esta edição de Diálogo, duas mulheres famosas morreram
dentro de uma semana: a Princesa Diana, em Paris, e Madre Teresa, em
Calcutá. Suas vidas foram um estudo em contrastes. Uma era banhada na
nobreza inglesa, fascinante, atraente e jovem. A outra nasceu numa
família albanesa pobre, simples no vestir-se, e tinha o rosto sulcado pelo tempo.
Diana era divorciada, criando dois filhos sozinha, vivia em círculos sofisticados, e
morreu prematuramente como resultado de um trágico acidente de automóvel.
Madre Teresa escolheu o celibato, trabalhou entre os pobres de Calcutá e morreu
tranqüilamente, em idade avançada. Uma não falava sobre sua fé, enquanto que a
outra era abertamente religiosa.
Ambas, não obstante, partilhavam uma qualidade essencial — compaixão.
Através de experiências diferentes, Madre Teresa e a Princesa Diana aprenderam
que a vida nesta Terra é dura e, por vezes, muito penosa e triste, malgrado o status
financeiro da pessoa. Como seres humanos sensíveis, sentiram-se chamadas para
mover-se além de apenas observar o sofrimento de outros — de fato, de dó genuína
à compaixão ativa. Uma estabeleceu um lar para os doentes e os moribundos em
uma das maiores e mais carentes cidades do mundo, e seu exemplo tem sido copiado
em muitos países, ajudando milhares de pessoas. A outra deliberadamente visitava e
sustentava orfanatos e hospitais e liderava o movimento para a abolição de minas
terrestres, que mutilam e matam milhares de inocentes.
Madre Teresa disse certa vez: “Ser santa é fazer a vontade de Deus com
um sorriso”. Todos nós podemos aprender uma lição valiosa das vidas dessas duas
mulheres famosas. Suas ações nos desafiam como cristãos para ver outros através
dos olhos de Cristo e a fazer algo pelos solitários, tristes, doentes e moribundos
deste mundo. Pode ser uma oração ou uma palavra de estímulo, a dádiva de uma
refeição ou simplesmente um toque afetuoso. Também nos lembram da fragilidade
de nossa vida e do valor de cada momento. De diferentes modos, elas trazem à nossa
memória a oração solene de Moisés: “Ensina-nos a contar os nossos dias”. Salmo
90:12.
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O autor responde:
O Sr. Gómez acha meus argumentos
advogando a leitura inteligente de ficção
“bastante fracos”. Que o leitor examine
os pontos do Sr. Gómez e os trechos
relevantes de meu artigo e decida. Li
cuidadosamente sua carta, tornei a ler
meu artigo, e sinto-me satisfeito em
deixá-lo como está sem outra defesa. No
espaço limitado oferecido aos que
escrevem cartas, proponho este dasafio
ao Sr. Gómez e quaisquer outros leitores
do campo “anti-ficção”. Apresente um
argumento crível contra a escrita/leitura
de ficção, per se, um ponto que discuto
sob “Senso Comum” em meu artigo.
Não argumente que este livro ou aquele
é pernicioso. Em vez disto, argumente
que ficção como gênero literário tem
algo inerentemente mau em si. Se você
não pode tornar o argumento
convincente, então penso que você
admitiu o problema e nós estamos
prontos para discutir os méritos
relativos de livros individuais — um de
meus passatempos favoritos.
SCOTT MONCRIEF
Berrien Springs, Michigan
E.U.A.

● ● ● ● ● ●

Deus e a cidade
“Ama Deus a cidade?” (Diálogo 9:1).
Ou Ele meramente tolera esta
organização mundana inevitável?
Gênesis apresenta o tema da cidade em
termos negativos. Caim construiu a
primeira cidade depois de voltar as
costas a Deus e foi rumo ao leste
(Gênesis 4:16,17). Depois do dilúvio a
primeira cidade construída foi Babel, de
novo depois dos construtores irem rumo
ao leste (11:2). Quando Ló escolheu
Sodoma, ele também foi rumo ao leste
(13:11). Ele partiu do altar de Abraão
entre Betel e Ai. Como no tabernáculo,
Betel (Casa de Deus) foi ao oeste do
altar. Ai (Ruínas) estava a leste. Ló
escolheu ir para o leste, e logo Sodoma
estava em ruínas.
A cidade bem podia representar a
confiança humana própria em oposição à
dependência de Deus. Todavia, hoje
temos um problema. A comunicação
criou uma aldeia global. Temos
multiplicado e enchido a Terra, e mesmo
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em lugares remotos não podemos escapar
da aldeia global. Embora tenhamos
múltiplas línguas, também temos
tradução instantânea. Através do mundo
nossas universidades partilham
informação e nossas corporações
espalham tecnologia. Parece que é
realmente tempo para Deus de novo
despedaçar esta grande cidade que
construímos. Assim seja.
JIM MILLER
Madison, Wisconsin
E.U.A.

Saudações do Brasil
Estou escrevendo a favor da
Associação de Universitários Adventistas
na Bahia, Brasil, estabelecida há cinco
anos. Nosso grupo, conhecido como
AUABA, em português, inclui 287
estudantes. Mantemos também em nossa
lista de correspondentes 146
profissionais adventistas e 125 estudantes
do último ano do segundo ciclo. AUABA
tem sua própria constituição e é
reconhecida oficialmente pelo conselho
educacional da cidade e do estado.
Apreciamos Diálogo pela qualidade
de seus artigos, a relevância dos tópicos
discutidos, e o encorajamento que ela
traz lembrando-nos que Deus nunca Se
esquece de Seus filhos. Como podemos
receber um número suficiente de cópias
não só para os membros da AUABA,
mas também para trabalho entre os
colegas da Universidade Federal da
Bahia, que também gostam da revista?
Há outros impressos que poderíamos
usar para evangelismo no campus?
Permitam-me sugerir que vocês
alistem em Diálogo congressos
vindouros de estudantes universitários
patrocinados pela CAUPA; alguns de nós
poderiam assistir. Já pensaram em
organizar um Congresso Mundial de
Estudantes Universitários Adventistas?
Apreciamos comunicações e
intercâmbio com outras associações.
Nosso endereço: Rua Arquimedes
Gonçalves, 28; Jardim Baiano; 40050300 Salvador, BA; Brasil.
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente, AUABA
Bahia, Brasil

Os editores respondem:
Obrigado, Alexandre, por sua carta
informativa! Estamos lhe enviando
várias cópias de Diálogo para ajudá-lo a
expandir seu projeto missionário no
campus. Para aumentar sua quota da
revista, por favor entre em contato com
os diretores dos Departamentos de
Educação e de Jovens de sua União.
Você pode também escrever para nossos
representantes regionais para sua área,
alistados na página 2. Uma publicação
pouco dispendiosa usada para
evangelismo por alguns universitários
adventistas é o folheto “Gostaria de
Conhecer a Deus Pessoalmente?”, que
pode ser obtido do Campus Crusade for
Christ. Vamos considerar seriamente
suas duas sugestões: Há um número
crescente de congressos nacionais e
regionais sendo realizados por
estudantes adventistas, que
procuraremos alistar logo que deles
tomarmos conhecimento. Certamente
seria interessante organizar um
Congresso Mundial de Estudantes
Universitários Adventistas!
Conselho oportuno
Todos os tópicos cobertos em
Diálogo são relevantes, informativos,
que estimulam a reflexão e são
espiritualmente edificantes. O artigo de
John Graz, “Guardando o sábado no
campus secular” (Diálogo 9:2), apareceu
na ocasião quando eu estava procurando
dicas sobre como ajudar estudantes
adventistas a responderem a este desafio.
Como eu chamei a atenção de vários
estudantes que enfrentavam o mesmo
Continua na pág. 26

Escrevam-nos!
Apreciamos seus comentários, reações
e perguntas, mas limitem suas cartas a
200 palavras. Escrevam para Dialogue
Letters: 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904; E.U.A.
Podem também mandar fax: (301)
622-9627, ou E-mail: 74617.464@
compuserve.com. Cartas aceitas para
publicação poderão ser resumidas por
questão de clareza ou espaço.
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1. A Verdade é
transcendental
A realidade última é achada fora do
universo e não dentro de sua unidade
estrutural e funcional. Isto não quer dizer
que não podemos apreender alguns
elementos da verdade através do uso de
nossas faculdades racionais. Podemos
obter algum conhecimento. Contudo,
conhecimento não é algo que criamos mas
algo que descobrimos. Esse conhecimento
é fragmentado. A fim de que seja
realmente significativo, tem de ser posto
dentro de um sistema de coordenadas
maior, provido pela verdade última.
Essa perspectiva nos é inacessível
porque requer que transcendamos o
universo. Isso é simplesmente impossível.
Mas a verdade desceu até nós, entrou em
nosso mundo na forma de uma pessoa, e
disse: “Eu sou...a verdade”. Sou o único
capaz de integrar tudo dentro de um todo
significativo; porque “por Mim todas as
coisas foram criadas, no céu e na Terra,

Diálogo 9:3—1997

visíveis e invisíveis. Sou antes de todas as
coisas, e em Mim tudo subsiste” (ver
Colossenses 1:16,17).
Esta afirmação de Jesus era um golpe
penetrante ao que os gregos chamavam de
autárkeia ou suficiência própria. Eles
criam que a verdade era a manifestação da
eterna, imóvel e imutável essência das
coisas e que os homens podiam descobrila mediante análise racional. A verdade
última era localizada no mundo imaterial
de idéias, que era formado por abstrações

Angel
Manuel
Rodríguez

A Verdade é
uma Pessoa
racionais da mente humana. Em oposição
a isto, Jesus proclamou que a verdade está
além do alcance da mente humana por si
só; é uma revelação.
Dizendo: “Eu sou...a verdade”, Jesus
rejeitou qualquer tentativa de definir a
origem, a natureza e o destino da raça
humana de uma perspectiva natural.
Ademais, Ele Se arrogava a verdade
absoluta. Ele não disse: “Sou uma
dimensão da verdade, um aspeto da
verdade, um elemento da verdade”.
Aquele que falou era o Eterno “Eu sou”,
Deus em forma humana. NEle todo
conhecimento encontra seu centro e
significado.
A Bíblia afirma que a verdade ou
sabedoria só pode ser obtida se a pessoa
está disposta a reconhecer que “O temor
do Senhor é o princípio da sabedoria”.
Provérbios 1:7. A Bíblia rejeita autárkeia
como um caminho à verdade. À pessoa
imatura tentada a ser autônoma, vem o
conselho: “Confia no Senhor de todo o teu
coração, e não te estribes no teu próprio
entendimento” (Provérbios 3:5). Isto é
realmente difícil para a pessoa autosuficiente.

2. A Verdade é uma Pessoa

facilmente aceito. A natureza transcendental da verdade põe limite a nosso orgulho e
tende a nos deixar incomodados. Mas
talvez ainda mais perturbadora à lógica
humana é a afirmação de Jesus de que
nEle reside a verdade — a verdade é uma
Pessoa.
A filosofia busca a verdade em termos
de abstrações, identificando a essência
atrás do que experimentamos pelos
sentidos. Mas Jesus contradiz tais noções
dizendo que a verdade não é uma coleção
de conceitos abstratos ou universais que
podemos usar para integrar os fenômenos
que observamos. Ele sugere que tudo que
veio à existência foi o resultado da
atividade da Pessoa da qual todas as outras
pessoas derivam sua personalidade. O que
mantém o universo coerente é uma Pessoa
— não uma lei, não um princípio, não uma
simples força.
A verdade como uma Pessoa significa
que a verdade é racional e inteligível. Sua
apreensão não requer rejeição das
faculdades racionais. Ao contrário, através
de nossa racionalidade podemos ter
contato com a verdade. Isto é possível
porque Jesus Se colocou à nossa
disposição. Portanto, precisamos
desenvolver nossas capacidades racionais

Dizer que a verdade final está
localizada além da esfera da ação humana,
é afirmar algo que não é popular ou

5

● ● ● ● ● ●

I

magens, imagens, imagens. Vêmo-las
em toda parte. Vêmo-las em todas as
formas. Outrora eram esculpidas em
pedra. Mas hoje, a tecnologia nos dá
diferentes aparelhos para criá-las e darlhes vida. Movem, falam, gritam, voam,
comem, cantam e se alegram. As
indústrias cinematográfica, de televisão e
de computação prosperam pela nossa
obsessão por imagens.
Mas, talvez, o fato mais
surpreendente na história de imagens é que
podemos finalmente atuar com elas de
modo nunca dantes imaginados. Podemos
criá-las, modificá-las, comunicar com elas
e destruí-las. As imagens modernas são tão
próximas do real que nos referimos a elas
como “realidade virtual”.
Assim parece mais fácil para seres
humanos lidarem com imagens do que
com a realidade mesma. Mas se nos
movemos para o plano cósmico, a questão
fundamental é de imagem versus
realidade, falsidade versus verdade. No
pensamento adventista do sétimo dia, o
grande conflito cósmico é sobre a natureza
da realidade última. Seres inteligentes
através do universo são confrontados com
a imagem de Deus concebida na mente de
uma criatura rebelde. Portanto, a questão
mais importante no nível cósmico tem que
ver com a verdade. Para uma resposta, nos
volvemos a Jesus. Ele deu uma definição
da verdade inteiramente diferente, nunca
dantes feita neste planeta: “Eu sou...a
verdade”, João 14:6, disse Ele. Esta
pretensão chocante leva a algumas
afirmações sobre a verdade.

ao máximo e fazê-lo dentro da esfera da
verdade provida por Aquele que disse: “Eu
sou a verdade”.
A verdade como uma Pessoa também
significa que o universo não funciona de
uma maneira mecânica, controlado por leis
impessoais. Sim, há leis que governam
todos os fenômenos, visíveis e invisíveis.
Mas essas leis são a expressão da vontade
e poder da Pessoa que é a verdade, que
mantém o universo coerente. “Só Tu és
Senhor, Tu fizeste o céu, o céu dos céus, e
todo o seu exército, a Terra e tudo quanto
nela há, os mares e tudo quanto há neles; e
Tu os preservas a todos”. Neemias 9:6. O
verbo traduzido “preservar” pode também
ser traduzido por “manter em vida”. A
vida é preservada pela vida; vida
inteligente é preservada pelo poder e a
própria fonte de vida inteligente. A
realidade última cuida daquilo que existe;
somente pessoas cuidam.
Verdade como Pessoa revela a
natureza da realidade última: Deus é a
verdade. Esta verdade humilhou-Se a Si
mesmo de modo misterioso e entrou em
nosso mundo na forma de um ser humano
(ver Filipenses 2:5-11). A realidade última
não é mais exclusivamente transcendental
porque Ele esteve e está entre nós. João
diz que nós O vimos “cheio de graça e
verdade”. João 1:14. Assim a verdade se
expressa em humildade. Ele assume a
forma do necessitado e do humilde, e

● ● ● ● ● ●

“Incomensurável é a verdade em
Cristo e mediante Cristo. O estudante
da Escritura, por assim dizer,
contempla uma fonte que se aprofunda
e amplia à medida que mira sua
profundeza.… A verdade, como é em
Jesus, pode ser experimentada mas
nunca explicada. Sua altura, largura e
profundidade ultrapassam nosso
entendimento. Podemos exercitar ao
máximo a imaginação, e veremos então
só tenuemente o esboço de um amor
inexplicável, tão alto quanto o Céu,
mas que baixou à Terra para gravar em
toda a humanidade a imagem de
Deus.”—Parábolas de Jesus, págs. 128
e 129.
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embaraça nosso orgulho e suficiência
própria.
A natureza da verdade foi revelada
não só na encarnação, mas igualmente na
cruz. A Verdade morreu a fim de preservar
em vida os fenômenos, o mundo criado.
Aquele que mantém o universo coerente
morreu, e não obstante o universo não
entrou em colapso e não morreu com Ele!
Uma vez mais o inesperado aconteceu, e
foi revelado que a verdade pode Se
sacrificar pela criatura e continuar ao
mesmo tempo a manter o universo
coerente.
A verdade como Pessoa revela
ademais a realidade sublime que no centro
mesmo do Ser divino só podemos achar
amor, amor desinteressado (ver I João
4:8). Na cruz a mentira foi desmascarada:
a imagem de Deus e de Seu amor criada
por Satanás foi claramente demonstrada
falsa. A verdade conquistou a mentira de
Satanás.

3. A Verdade deve ser
apropriada
Quando Jesus disse: “Eu sou a
verdade”:, Ele esperava uma resposta.
Visto que Jesus é a verdade, devemos nos
relacionar com Ele não em termos de
objetividade científica, mas em termos de
um relacionamento “Eu - Tu”.
Compreendemos as pessoas sendo
envolvidas em suas vidas, participando
com elas na experiência de sermos vivos;
mediante koinonia. Podemos ter
comunhão com a Verdade porque ela é
uma pessoa. NEle está localizada a
origem, alvo e natureza de nossa
existência e de todo mundo. É nEle que
uma visão global correta deve ser achada,
porque é Ele que deu coerência e
significado ao universo.
O que é necessário é disposição de
render a Ele nossa autárkeia. Isto é de fato
liberdade. “Conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará”. João 8:32. Somos
escravos do pecado que se manifesta em
nossa pretensão à suficiência própria. A
mentira consiste na crença de que
podemos achar nosso caminho no
universo, que podemos descobrir
significado permanente para nossas vidas
mediante pesquisa científica, tecnológica
ou filosófica. Submissão à verdade nos
liberta da estreiteza da suficiência própria

e nos integra na comunhão dAquele que
disse: “Eu sou a verdade”.
A verdade é apreendida não só
mediante um encontro pessoal com o
Senhor, mas também através de Sua
Palavra. A verdade pode ser
conceptualizada, codificada e encarnada
em palavras. Deus usa linguagem humana
apesar de suas limitações, como um
veículo válido para a comunicação da
verdade. Isto ocorre sob a revelação e
inspiração de Deus. Portanto, Paulo diz:
“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a fim
de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa
obra”. II Timóteo 3:16,17.
A verdade determina não só nossa
compreensão da realidade e do mundo ao
nosso redor, mas também o modo como
vivemos. Toda compartimentalização da
verdade em termos de ética e religião,
ciência e fé, é uma rejeição do fato de que
a verdade é uma Pessoa e de que é Ele que
integra todo conhecimento numa só
totalidade significativa. Devemos viver
segundo a verdade (ver I João 1:6).
Precisamos exibir a verdade tanto na
conversação como na conduta.

Conclusão
A história do pensamento humano
indica que somos por natureza
pesquisadores. Sondamos a vastidão do
universo, a profundidade dos oceanos.
Procuramos também penetrar no
microcosmo. Exploramos todos os
domínios do conhecimento.
Contudo, nossa busca da verdade
última findou. Sim, somos ainda
desafiados a buscar uma compreensão
mais profunda da verdade, a explorar suas
formas ricas e complexas; mas a busca de
sua essência findou. Findou porque Ele
veio a nós e disse: “Eu sou a verdade”.
Sua declaração põe limites à nossa
suficiência própria, porque a verdade é
transcendental, revelatória e pessoal. E
podemos apreender aquela verdade
mediante uma comunhão pessoal com Ele,
e seguindo-O em obediência.
Nascido em Porto Rico, Angel Manuel
Rodríguez (Th.D., Andrews University) é diretor
associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia.
Seu endereço: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904; E.U.A.
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Isaac
Newton:
cientista e
teólogo
Nele a profissão de ciência e a prática
da fé se equilibraram com perfeição.
mais importantes, as outras sendo
Philosophiae Naturalis, Principia
Mathematica, Opticks e Arithmetica
Universalis.
Minha descoberta e estudo de
Newton como um erudito cristão levoume a compreendê-lo como um
criacionista, um adventista e um
intérprete das profecias.

Ruy Carlos
de Camargo
Vi e i r a

Newton, o criacionista
Robert Boyle, pioneiro em estudos
das propriedades dos gases e forte
promotor do cristianismo, que advogava
o estudo científico da natureza como um
dever religioso, morreu em 1691. Seu
testamento provia para uma série de
palestras anuais para a defesa do
cristianismo contra a incredulidade.
Richard Bentley, clérigo e destacado
erudito clássico, apresentou a primeira
série de palestras em 1692.
Na preparação para suas palestras,
Bentley buscou a ajuda de Newton, que
já era famoso por seus Principia (1687).
Bentley esperava demonstrar que,
segundo as leis físicas que governam o
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E

ra uma pessoa fora do comum —
distraído e generoso, sensível à
crítica e modesto. Enfrentou uma
série de crises psicológicas. Tinha
dificuldade em manter boas relações
sociais. Contudo, ele foi um dos raros
gigantes da história — um físico
brilhante, astrônomo e matemático
extraordinário e um filósofo natural.
Quando Isaac Newton, aquele raro
gênio inglês e cavalheiro, morreu em
1727 com a idade de 85, deixou uma
marca indelével em todo trabalho a que
se dedicou. Conhecemos suas leis do
movimento e a teoria da gravitação. Nós
o conhecemos por suas contribuições à
compreensão do universo. Mas
raramente conhecemos suas
contribuições à teologia cristã. Depois
de um estudo intenso de seus escritos,
concluí que Newton era não só um
grande cientista, mas também um grande
teólogo — um verdadeiro adventista e
criacionista.1
Minha jornada para a compreensão
de Newton como teólogo começou há 45
anos, quando me tornei adventista do
sétimo dia depois de assistir a uma série
evangelística sobre as fascinantes
profecias de Daniel e Apocalipse. Estava
então estudando na Escola Politécnica da
Universidade de S. Paulo, visando a
obter um diploma de engenharia.
O ambiente da universidade não era
de molde a nutrir minha fé. Eu era
bombardeado de todas as direções.
Materialismo, preocupações
humanísticas e uma filosofia científica
restrita convergiam para pôr em dúvida
minha fé recente. Eu precisava de algo
para defender o que cria ser verdadeiro,
e queria que minha defesa fosse sã e
lógica.
Em minha procura de literatura
apropriada, descobri uma versão
portuguesa de 1950 de Newton’s
Observations Upon the Prophecies of
Daniel and the Apocalypse — não na
biblioteca da escola ou numa livraria,
mas em uma banca de livros velhos em
uma esquina de S. Paulo. Fiquei
encantado ao descobrir que o mesmo
Isaac Newton a quem nós, como
estudantes de engenharia, conheceramos
em ótica, mecânica, cálculo e gravitação,
tinha dedicado bastante tempo e esforço
à cronologia bíblica e à interpretação de
profecia! Com efeito, a Enciclopédia
Britânica dá uma lista de livros de
Newton, The Chronology of Ancient
Kings Amended e Observations Upon the
Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John entre suas cinco obras

universo natural, teria sido impossível os
corpos celestes surgirem sem a
intervenção de um agente divino.
Desde então, Bentley e Newton
trocaram uma correspondência “quase
teológica”. Newton declarou: “Quando
escrevi meu tratado sobre nosso sistema,
tinha meus olhos voltados a princípios
que podiam funcionar considerando a
crença da humanidade em uma
Divindade, e nada me dá maior prazer do
que vê-lo sendo útil para este fim”.2
Newton escreveu de novo: “Os
movimentos que os planetas têm hoje
não podiam ter originado em uma causa
natural isolada, mas foram impostos por
um agente inteligente”.3
Outros escritos confirmam a forte
crença de Newton num Criador, a quem
ele se referia freqüentemente como o
“Pantokrator”, termo grego, o TodoPoderoso, “com autoridade sobre tudo
que existe, sobre a forma do mundo
natural e sobre o curso da história
humana”.
Newton expressa suas convicções
com clareza: “Precisamos crer que há
um só Deus ou monarca supremo a
Quem podemos temer e guardar Suas
leis e dar-Lhe honra e glória. Devemos
crer que Ele é o Pai de quem vêm todas
as coisas, e que ama Seu povo como seu
Pai. Devemos crer que Ele é o
‘Pantokrator’, Senhor de todas as coisas,
com poder irresistível e ilimitado
domínio, do qual não podemos esperar
escapar, se nos rebelarmos e seguirmos a
outros deuses, ou se transgredirmos as

leis de Sua soberania, e de Quem
podemos esperar grandes recompensas
se fizermos Sua vontade. Devemos crer
que Ele é o Deus dos judeus, que criou
os céus e a terra e tudo que neles há,
como expresso nos Dez Mandamentos,
de modo que podemos agradecer-Lhe
pelo nosso ser e por todas as bênçãos
desta vida, e guardar-nos de usar Seu
nome em vão ou adorar imagens de
outros deuses”.4

Newton, o adventista
Newton também se preocupava com
a restauração da Igreja Cristã à sua
pureza apostólica. Seu estudo das
profecias o levou a concluir que afinal a
igreja, a despeito de seus defeitos
presentes, triunfaria. William Whiston,
que sucedeu a Newton como professor
de matemática em Cambridge e escreveu
The Accomplishment of Scripture
Prophecies, declarou depois da morte de
Newton que “ele e Samuel Clarke
tinham desistido de lutar pela
restauração da Igreja às normas dos
tempos apostólicos primitivos porque a
interpretação que Newton dava às
profecias os tinha levado a esperar uma
longa era de corrupção antes de poder
ser efetiva”.5
Newton cria num remanescente fiel
que testemunharia até o fim dos tempos.
Um de seus biógrafos escreve: “Por
igreja verdadeira, à qual as profecias
apontavam, Newton não pensava incluir
todos os cristãos nominais, mas um
remanescente, um pequeno povo

Assinaturas
ntão...você quer ser um pensador, não meramente refletor do pensamento de
outros? Diálogo continuará a desafiá-lo a pensar de maneira crítica, como
cristão. Mantenha-se atualizado com os melhores pensadores adventistas e
atividades ao redor do mundo. Participe de Diálogo!

E

Assinatura anual (3 números): US$12,00; Números anteriores: US$4,00 cada. Gostaria
de inscrever-me para Diálogo em: ❏ Inglês ❏ Francês ❏ Português ❏ Espanhol
❏ Comece minha inscrição com o próximo número.
❏ Gostaria de receber os seguintes números anteriores: Vol.___ No ___.
Pagamento: ❏ Estou incluindo um cheque internacional ou ordem bancária.
❏ O número do meu cartao de crédito Master Card ❏ ou Visa ❏
é _________________________ Válido até (data) _______________
Por favor use letra de forma
Nome:
______________________________________________________________
Números:

Endereço: ______________________________________________________________
______________________________________________________________

● ● ● ● ● ●

Envie para: Dialogue Subscriptions, Linda Torske, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600, E.U.A.; FAX: 301-622-9627.

8

disperso, escolhido por Deus, povo que
não sendo movido por qualquer interesse, instrução ou o poder de
autoridades humanas, é capaz de se
dedicar sincera e diligentemente à busca
da verdade”. “Newton estava longe de
identificar o que quer que existisse a seu
redor como o verdadeiro cristianismo
apostólico. Sua cronologia interna tinha
posto o dia da trombeta final dois
séculos mais tarde.”6
Em Daniel 2 Newton viu o
desenvolvimento da história da
humanidade até o fim do tempo, quando
Cristo estabeleceria Seu reino. Escreveu:
“E uma pedra cortada sem mãos, que
caiu sobre os pés da imagem, e reduziu a
pedaços os quatro metais, e tornou-se
uma grande montanha, e encheu toda a
terra; ela representa que um novo reino
devia surgir, depois dos quatro, e
conquistar todas aquelas nações, e
tornar-se muito grande, e durar até o fim
dos séculos”.7
Tratando das visões subseqüentes de
Daniel, Newton deixa claro que depois
do quarto reino sobre a terra viria a
segunda vinda de Cristo e o
estabelecimento de Seu reino eterno: “A
profecia do Filho do homem vindo nas
nuvens do céu relaciona-se com a
segunda vinda de Cristo.”8

Newton, o intérprete
profético
Newton não estava satisfeito com a
interpretação das profecias então
corrente. Sustentava que os intérpretes
não tinham “método prévio...Eles torcem
partes da profecia, colocando-as fora de
sua ordem natural, segundo sua
conveniência”.9
Em harmonia com sua abordagem
de questões científicas, Newton
estabeleceu normas para interpretação
profética, com uma codificação da
linguagem profética a fim de eliminar a
possibilidade de distorção ao bel-prazer
dos intérpretes, e adotou o critério de
deixar a Escritura revelar e explicar a
Escritura.
Assim, a interpretação de Newton
divergia da maioria de seus
contemporâneos. Não estava interessado
em aplicar a profecia para explicar a
história política da Inglaterra, como
alguns outros faziam, mas em focalizar o
princípio da grande apostasia que
ocorreu na igreja, e a restauração final
da igreja à sua pureza.
Este interesse na restauração da
igreja à pureza apostólica levou Newton
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A opinião de Newton
sobre si mesmo
Apesar de suas muitas realizações e
renome internacional, Newton era
modesto. Pouco antes de sua morte,
disse: “Não sei o que posso parecer ao
mundo, mas para mim eu pareço ter sido
apenas um menino brincando à beira
mar, e divertindo-me em achar de vez em
quando uma pedrinha mais lisa ou uma
concha mais linda do que de costume,
enquanto o grande oceano da verdade jaz
por ser descoberto diante de mim.”
a um estudo da segunda vinda de Cristo.
Sua preocupação com o futuro o levou às
70 semanas de Daniel 9. Ele, como os
dispensacionalistas de hoje, designava a
última semana para um futuro
indeterminado, quando a volta dos judeus
e a reconstrução de Jerusalém iriam
começar, culminando com a gloriosa
segunda vinda de Cristo.
Essa interpretação, naturalmente, é
contrária às crenças adventistas. Contudo,
os princípios de interpretação de Newton
estão em harmonia com os dos
adventistas. Por exemplo, considere a
interpretação que Newton faz dos
símbolos:
“Ventos tempestuosos, ou o
movimento de nuvens (significam)
guerras;...Chuva, se não excessiva e
orvalho e água viva (significam) as
graças e doutrinas do Espírito; e a falta
de chuva, a esterilidade espiritual. Na
terra, a terra seca e as águas congregadas,
como um mar, um rio, um dilúvio,
significam o povo de várias regiões,
nações e domínios....E diversos animais
como um Leão, um Urso, um Leopardo,

um Bode, segundo suas características,
representam diversos reinos e corpos
políticos... Um Governante é
representado por ele cavalgar um
animal; um Guerreiro e Conquistador,
por ter uma espada e um arco; um
homem poderoso, por sua estatura
gigantesca; um juiz por pesos e
medidas;...honra e glória, por uma
roupagem esplêndida; dignidade real,
por púrpura ou escarlate, ou por uma
coroa; fraqueza, por roupas manchadas e
sujas.”10
Na interpretação de profecias
relacionadas com tempo, Newton
sustentava que “os dias de Daniel são
anos”.11 Ele aplicou este princípio às 70
semanas12 e aos “três tempos e meio” do
período de apostasia. Newton deixa
claro que o “dia profético” é “um ano
solar”, e que “tempo” na profecia
também é equivalente a um ano solar”;
“E tempos e leis foram daí em diante
dados em sua mão, por um tempo,
tempos e metade de um tempo, ou três
tempos e meio; isto é por 1260 anos
solares, calculando o tempo por um ano
de 360 dias, e um dia por um ano
solar”.13

Conclusão
Newton era muito cauteloso em suas
crenças religiosas. Isto em parte explica
por que não publicou suas obras
teológicas em vida. Talvez Newton,
cônscio do ambiente religioso inglês,
não queria ser acusado de heresia, mas
seguiu a verdade como a via na Bíblia.
Felizmente, suas obras teológicas foram
publicadas postumamente.
Como adventistas do sétimo dia,
podemos não concordar com todas as

interpretações de Newton das profecias
bíblicas. Mas podemos tirar proveito de
suas obras teológicas e de sua
metodologia cuidadosa, de modo a
podermos ficar firmes na fé, mesmo
quando seguindo estudos científicos.
Aqui está um gigante da ciência que não
se envergonhava de sua fé e que devotou
tempo para compreender a Palavra de
Deus tanto no que toca sua predição do
movimento da história como em prover
diretriz para nossa vida pessoal.
Ruy Carlos de Camargo Vieira (Ph.D.,
Universidade de S. Paulo) é engenheiro
mecânico e elétrico e presentemente membro do
Conselho Superior da Agência Espacial
Brasileira. Em 1971 o Dr. Vieira fundou a
Sociedade Criacionista Brasileira e lançou a
Folha Criacionista, uma revista publicada no
Brasil duas vezes por ano. Seu endereço: Caixa
Postal 08743; 70312-970 Brasília, D.F.; Brasil.
Fax: 55-61-577-3892.
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12. Ibid., pág. 130.
13. Ibid., págs. 113, 114.

Cristiano
Quando crescer,
gostaria de ser um
astronauta.

Como
assim?

De modo que no dia do juízo, se Deus
tentar culpar alguém pelos
problemas aqui na Terra,
terei uma desculpa!
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R

ute é bela, jovem e piedosa.
Freqüentou uma faculdade e tem um
emprego atraente, e para sua idade
surpreende outros com sua espiritualidade.
Espiritualidade numa época secularizada
tão profundamente imbuída com a mágica
da tecnologia?
Não se surpreenda. Rute achou uma
nova espécie de “espiritualidade”.
Embora use os avanços tecnológicos de
modo rotineiro, ela não é devedora à

Pósmodernismo e
Nova Era: as
conexões sutis
Contra o poder sedutor da Nova Era, a
segurança jaz somente em nos arraigar
firmemente em Deus e Sua Palavra.
Não há substituto.

● ● ● ● ● ●

Fernando
Aranda
Fraga
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ciência ou à mágica. Daquela mágica ela
saltou para o mistério — o mistério do
misticismo, do mundo fascinante de
religiões orientais onde o “eu” pode
alcançar seu potencial máximo sem a
ajuda da razão ou do Deus da Bíblia.
Rute deu um salto quântico. Como
filha do pós-modernismmo, ela nega a
história, tempo, o Deus do Universo e o
significado último da Cruz. Mas ela não
é má moral ou eticamente. Abraçou
agora os valores da Nova Era. O salto é
sutil, convidativo e amiúde parece
satisfatório. Ela está feliz. E assim está o
diabo.

•••
Rute não está só. Nos últimos anos,
milhares como ela, filhos do pósmodernismmo, aderiram à Nova Era.
Podem ter crescido como metodistas,
católicos, ou mesmo adventistas do
sétimo dia. O fato é que a Nova Era temse tornado um fenômeno religioso
abrangente, atraindo milhares de
seguidores cansados e desarraigados do
cristianismo tradicional.
Este artigo tratará de quatro
questões: O que é pós-modernismo?
Qual é a espiritualidade da Nova Era?
Há uma relação entre ambos? Que
precauções devíamos tomar contra esses
perigos sutis?

Que é pós-modernismo?
Pós-modernismo não é uma visão do
mundo, mas uma combinação delas.1
Fredric Jameson, professor da Cornell
University, define um sinal seguro do
pensamento pós-moderno como “surdez
histórica”. A pessoa pós-moderna
recusa-se a pensar historicamente, e
como resultado, está numa posição
difícil para definir mesmo o que seja
uma “Era”.2
Um sintoma-chave do pensamento
pós-moderno, portanto, é a negação do
tempo como uma dimensão explanatória
de eventos. Em contraste, a Bíblia vê
eventos históricos ligados
teologicamente, transcorrendo com
significado, propósito e direção. A visão
bíblica do tempo é governada por uma
filosofia da História, cujo tema
abarcante é a controvérsia cósmica entre
Cristo e Satanás. A visão do tempo tem
marcos reconhecíveis: Criação, a Queda,
o concerto, o evento de Cristo, a obra da
redenção, o juizo investigativo e a
segunda vinda de Cristo com promessa
de um fim e de um novo começo. A
“surdez histórica” pós-modernista nega a
relevância da linha bíblico-histórica e a
veracidade de seus acontecimentos
maiores. Assim, se a História não tem
mais valor, tão pouco têm os fatos que a
determinam.
O pensamento pós-modernista está
preocupado com o presente, não
sentindo necessidade de raízes históricas
ou de um destino que nos acena. Esta
irrelevância da história produz uma
superficialidade que permeia a cultura
pós-modernista com seus ídolos
principais: a vida dividida entre as
compulsões da tecnologia e a retórica do
mercado; um novo solo emotivo
dominado pelas preocupações do
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resultado, ela adquire um caráter de
parábola, depende mais do que nunca do
olho do observador, e não está mais
segura no contínuo do passado e do
presente. Tal atitude leva os cientistas a
sentir que não são diferentes da pessoa
na rua ao enfrentarem a miséria da
realidade. O impacto de tal posição pode
ser facilmente descoberta em conceitos
pseudo-científicos, tais como medicina
alternativa e astrologia, por exemplo,
que são partilhados pelo misticismo
oriental.
Assim, nesta contra-cultura pósmoderna, o movimento da Nova Era
acha um solo favorável para criar raízes
e crescer.

Que é a Nova Era?
Entre os primeiros a abraçar a Nova
Era, havia figuras estelares de várias
disciplinas, tais como Abraham Maslow,
Gregory Bateson, Margaret Mead, Carl
Rogers, Aldous Huxley, Paul Tillich e
Shirley MacLaine, entre outros. Uma
autora, Marylin Ferguson, verdadeira
arquiteta da Nova Era8, anunciou em seu
livro The Conspiracy on Aquarius o
abandono da “Era de Peixes” e a entrada
numa era astronômica governada por
uma consciência diferente e universal.
A Nova Era assimila a filosofia
oriental em seu contexto sócio-cultural
próprio. Num tempo na História
marcado por ansiedades espirituais,9 a
Nova Era oferece mística religiosa numa
roupagem sedutora: horóscopos,
meditações, cristais e misticismo
oriental.10 No seu cerne, a Nova Era tem
uma religiosidade que mistura sugestões,
mágica, reverência pela natureza, e uma
busca do novo e do anômalo, oferecendo
uma experiência espiritual “autêntica”.
Mas quais as principais
características deste fenômeno da Nova
Era? Primeiro, é extremamente diversa.
Inclui aspectos tão diversos como
espiritualismo, teosofia, ocultismo,
astrologia, transcendentalismo e cura
mental.
Segundo, inclui tendências em
movimentos sociológicos
contemporâneos, tais como hedonismo e
o anarquismo da década de 60, um
abraço com a filosofia Zen, romancismo
naturalista, misticismo oriental, e um
estilo de vida experimental de drogas e
sexo, todos levando a uma experiência
utópica.11
Terceiro, a Nova Era inverteu a
tendência rebelde e polêmica de 1960
para apresentar-se como uma
experiência significativa e integrada que

afirma o potencial do indivíduo, permite
um estilo de vida “bourgeois”, e provê
um disfarce religioso para tais atividades.
Quarto, a Nova Era é religiosa em
suas pretensões. Mas a religião existe
num ambiente relativista no qual ninguém
pretende ter toda a verdade. É a religião
de boa vontade e amor, que requer pouco
e só oferece recompensas. Não tem lugar
para a Cruz, para a graça divina, ou para
responsabilidade humana, como o
cristianismo bíblico demanda.12
Quinto, a Nova Era, em linha com a
posição anti-histórica do pósmodernismo, é uma desintegradora da
realidade. Alcança isto por meio de dois
conceitos: carma e reencarnação. À base
do carma jaz “a convicção inabalável de
que não há felicidade imerecida e nada de
miséria não merecida, que toda pessoa
molda sua própria sorte até nos menores
detalhes”.13 Tudo que acontece ocorre por
causa do carma; é a força dominante da
vida. Reencarnação, outra crença da Nova
Era, nega a realidade da morte e afirma a
imortalidade da alma. A vida humana
nunca morre mas move de existência em
existência em diferentes formas e níveis
de consciência, até atingir a etapa final de
ser igual a Deus. Boas obras são a chave
da progressão na encarnação.

Pós-modernismo e Nova
Era
Tendo examinado alguns dos
princípios básicos da pós-modernidade e
da Nova Era, e tendo notado como a
primeira proveu o solo no qual a última
fincou raiz, agora estamos prontos para
examinar alguns elos entre ambas. E há
diversos.
Primeiro, embora cada uma esteja
ancorada em sua própria filosofia, elas
partilham um anti-racionalismo que nega
a relevância de uma história teleológica e
afirma a supremacia do presente.14 Essa
“irracionalidade metódica” é, talvez, a
base para outros elementos que
constituem os paradigmas da pósmodernidade e da Nova Era.
Segundo, ambas partilham certo
apelo pseudo-religioso. A verdade,
embora mínima, da Nova Era é uma
aliada perfeita da ética pós-modernista,
sempre muito fraca. Essa nova
espiritualidade de nosso tempo oferece a
seus adeptos a segurança da religião e a
liberdade da pós-modernidade. A forte
combinação das duas rejeita todos os
legados do passado e todos os sistemas de
valor normativos. Sem nenhuma
pretensão de permanência, elas se perdem
em todas as culturas, semeando
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presente; e uma irracionalidade que tem
sua origem na rejeição da modernidade e
sua fé cega na ciência. O resultado é o
que J. F. Lyotard3 chama uma negação
dos “mestres de narrativa” — programas
racionais “que cantaram as esperanças e
fé na liberação da humanidade”.4
Assim, enquanto o pós-modernismo
possa ter sofrido uma perda radical no
que ele rejeitou, constituiu para si mesmo
projetos sócio-culturais impressionantes,
apoiados por fortes entraves políticoreligiosas. Estes projetos globais, sob o
eufemismo de uma “Nova Ordem
Mundial”, são fortemente ideológicos
(quão irônico que o pós-modernismo
possa escolher uma ideologia, ao mesmo
tempo que nega a ideologia da história) e
dão à economia um papel central.
Naturalmente, a ideologia pós-modernista
da ciência econômica não pode estar em
pé por si só. Precisa vestir-se da
roupagem da democracia em questões
políticas e de pluralismo em questões
religiosas. O cenário está assim
preparado para fundir num movimento
hegemônico aquelas idéias cujo ponto de
encontro religioso e cultural é a Nova
Era.
O pós-modernismo, para ser crível,
precisa assumir aspectos antropológicos e
sociais. O primeiro aproveita-se da
tendência hedonística de uma sociedade
pós-industrial e tecnológica e procura
satisfazer a busca constante de prazer,
pondo fim à ética do dever”.5 O segundo
é realizado por um “desligamento
institucional em todos os níveis: políticoideológico, religioso, familial, etc.6 O
pós-modernismo caracteriza-se, pois, por
uma visão fragmentada da realidade, uma
orientação operacional, antropocêntrica e
relativista.
Em seu zelo de atacar o secularismo
e o frio racionalismo que propiciou a
modernidade, o pós-modernismo exalta o
papel das emoções, sentimentos e a
imaginação. Os efeitos sociais e culturais
da modernidade estão claramente em
evidência: um ambiente natural que
perece, seres alienados, aumento de
crime e pobreza, falta de identidade
individual e nacional. Mas em lugar
disso, o que oferece o pós-modernismo?
Um movimento contra-cultural com sua
gratificação imediata, uma
irracionalidade manifestada em novas
formas de conhecimento, liberdade
sexual e anarquia social.7
Entrementes, a ciência também muda
seu paradigma e abandona o modelo
racional-empírico e a objetividade
absoluta do conhecimento. Como
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desconfiança em tudo que é básico e
fundamental na vida humana. Esta
desconfiança é percebida política e
socialmente como uma forte
predominância de desacordo que
substitui o consenso “moderno” prévio.
Uma sociedade governada por desacordo
logo se torna caótica e insegura. Se tudo
é permissível, que é então justo? Que é
ético? Que é normativo?
Terceiro, há o nexo de humanismo e
religião. A Nova Era e o Pósmodernismo oferecem uma visão
humanística da verdade e da vida que
leva em conta todo pensamento religioso
e cultural a fim de atingir uma harmonia
universal. Embora não tenha uso para o
mandamento cristão de contemplar a
vida do ponto de vista de uma
controvérsia universal e de buscar o
terreno mais elevado de um estilo de
vida redentivo, a Nova Era não hesita
em citar a Bíblia, usa ilustração bíblica,
e em alguns contextos parece quase
cristã. Também não hesita em
aproveitar-se de conceitos de outras
religiões que ajudam na procura de um
apelo universal e sua oferta religiosa de
“paz interior”.
Quarto, a Nova Era, funcionando
num mundo de pós-modernidade,
trabalha incessantemente em direção de
um consenso cuja base é distintamente
permissiva e cujo conteúdo aponta
definitivamente para uma deificação da
humanidade, a santidade da natureza e a
sobrevivência eterna da alma. Assim
pode ser caracterizada como uma utopia
do presente — uma aspiração que a
humanidade moderna não alcançou, mas
que gostaria de alcançar. Essa
glorificação do humano, tão central na
Nova Era, completa o círculo iniciado
pelo naturalismo e o secularismo, cujas
raízes remontam à Renascença e o
mundo pós-medieval.
Quinto, tanto a Pós-modernidade
como a Nova Era perambulam entre a
herança agnóstica do ateu e a
preocupação neo-panteística do
misticismo oriental. É agnóstica porque
possui um verniz religioso de tolerância
que se acha na indiferença à experiência
cristã; é panteística porque acha o
sagrado numa identificação da
humanidade e a natureza. Ambas as
posições se misturam, e nessa mistura
mística, os adeptos da Nova Era parecem
encontrar sua realização.
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Os valores da pós-modernidade
estão ancorados numa imanência
absoluta. A versão pós-moderna do
agnosticismo tenta substituir o divino
por uma procura do que é santo em si
mesmo: “Sereis como Deus”, disse a
serpente no Jardim do Éden, e o Pósmodernismo e a Nova Era parecem
dizer: “Você é o deus”.
Os simpatizantes da Nova Era vão
argumentar que promovem um retorno a
uma verdadeira espiritualidade, que
ultrapassa todas as formas conhecidas de
religiosidade e leva o humano de volta a
Deus e à natureza. Não sejamos
ludibriados. A Nova Era não oferece
nada disso; é simplesmente neopanteísmo, levando à glorificação do ser
humano.

Cristãos, atenção!
Depois de ver os argumentos, as
atrações e as asserções da Pósmodernidade e da Nova Era, que
deveríamos fazer como cristãos?
Atenção é um bom ponto de partida. Os
perigos são tão reais e tão sedutores
como no Jardim do Éden, e há pelo
menos quatro pontos significativos a
serem lembrados:
1. Tudo é válido na Nova Era. O que
mais interessa é a realização máxima do
potencial humano e a união íntima do
humano com a totalidade da natureza.
2. A Nova Era rejeita tudo que é
básico no cristianismo. Ignora a
realidade do dilema humano: o problema
do pecado. E como tal, não dá valor às
grandes verdades do cristianismo como a
necessidade da reconciliação humana
com Deus, a necessidade absoluta da
encarnação e da Cruz.
3. A Nova Era é uma pseudoreligião. Enquanto rejeita as verdades
fundamentais da Palavra de Deus, tenta
estabelecer uma nova religiosidade
universal na qual homens e mulheres
podem atingir seu pleno potencial sem
Deus. A chave é poder e potencial
humanos interiores. Fora com qualquer
noção de que “todos pecaram e carecem
da glória de Deus”! Romanos 3:23.
Abaixo com a verdade que todos
precisam do poder e da graça de Deus
para se livrar do pecado!
4. O poder sedutor da Nova Era e
contrafações semelhantes de
espiritualidade vão aumentar no futuro, e
a única segurança jaz em nos firmarmos
em Deus e Sua Palavra. Não há

substituto. Cristãos superficiais são uma
presa fácil para a Nova Era.
Como cristãos, temos uma
responsabilidade para com nós mesmos,
para com a boa terra de Deus e com
nossos semelhantes. Mas essa gerência
não é um monopólio da Nova Era. Ao
assumirmos essa gerência e
satisfazermos suas demandas, jamais
poderemos permitir que interfira com
nossa responsabilidade e privilégio
fundamentais — aquela comunhão
constante e relação amorosa com o
Criador, que é pessoal e santo, e que nos
motiva a servir a outros por Seu amor.
Ele vive, e porque Ele vive, nós
viveremos.
Fernando Aranda Fraga leciona e
coordena pesquisa na Universidad Adventista
del Plata, Argentina. Seu endereço: 25 de Mayo
99; 3103 Libertador San Martín, Entre Rios,
Argentina. Endereço E-mail:
uap@uap.satlink.net.
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Diálogo 9:3—1997

O Anel de Hanan1
De propriedade de um colecionador
em Paris, este anel valioso é conhecido do
mundo acadêmico desde 1984. A origem
do selo é desconhecida, mas a forma das
letras indica que foi usado durante o
século VII A.C. O selo tem uma inscrição
de três linhas, cada linha separada por
duas linhas paralelas. O anel é quase de
um décimo de polegada de diâmetro,
sugerindo que foi feito para um dedo
masculino. A inscrição lê: “Pertencente a
Hanan, filho de Hilqiyahu, o sacerdote”.
Este Hilqiyahu é melhor conhecido
como Hilkias, o sumo sacerdote durante o
reinado de Josias, rei de Judá na última
parte do sétimo século A.C. A terminação
yahu é um elemento teofórico (divino),
amiúde achado em nomes hebraicos
antigos em Judá; os nomes no Reino do
Norte levavam a terminação yah. Parece
que este Hilqiyahu foi o mesmo sumo
sacerdote que descobriu no templo o rolo
da lei que desengatilhou uma reforma
religiosa em Judá (ver II Reis 22; II
Crônicas 34).
I Crônicas 6:13 e 9:11 indicam que
Azarias, não Hanan, sucedeu a Hilkias. A
explicação podia ser que Azarias sucedeu
a seu pai como sumo sacerdote, enquanto
seu irmão mais moço, Hanan, funcionava
como sacerdote, justamente como a
inscrição no selo sugere.
O nome de Azarias, todavia, aparece
em outra bulla (impressão de um selo)
achado em 1978, durante a escavação de
Yigal Shiloh, na velha Jerusalém.2 A
inscrição consiste em duas linhas de
escrita separadas por duas linhas paralelas.
Reza: “Pertencente a Azaryahu, filho de
Hilkiyahu”. A impressão não menciona o
título do dono.

Diálogo 9:3—1997

A impressão do selo de
Baruch
Em 1975, 250 bulas apareceram em
Jerusalém na loja de um negociante de
antiguidades árabe. A maior parte delas foi
comprada por diversos colecionadores, e
quase 50 se acham agora no Museu de
Israel, enquanto outras podem ser
estudadas por especialistas. Todas essas
impressões de selos são datadas do fim do

A arqueologia
e a Bíblia
Descobertas recentes lançam luz
adicional sobre a confiabilidade
histórica do texto bíblico
sétimo ou do começo do sexto século A.C,
justamente antes da destruição de
Jerusalém.
Entre essas impressões, três
pertencem a indivíduos mencionados em
Jeremias (Baruch, o escriba; Yerahme’el,
o filho do rei; Elishama, servo do rei). Os
três indivíduos parecem ser
contemporâneos, vivendo em Judá
justamente antes do exílio. Durante aquele
tempo turbulento, Judá era governada pelo
rei Jeoaquim. Jeremias 36.
A Bíblia nos diz que Deus instruiu
Jeremias a escrever um rolo com uma
profecia contra o rei. O secretário de
Jeremias, Baruque, escreveu tudo que
Jeremias lhe ditou. Depois de ler o rolo no
templo, Baruque foi instruído a lê-lo de
novo perante altos funcionários da corte
real. Esses funcionários (Elishama era um
deles) eram até certo ponto simpáticos à
mensagem, mas temiam por Baruque.
Aconselharam-no a se esconder. Jeremias
36:19. Quando o rolo foi lido perante o
rei, ele ordenou que fosse destruído e
Yerehme’el, com outros dois funcionários,
recebeu ordem de prender Baruque e o
profeta Jeremias.

Zeljko
Gregor
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belisco Negro (1845), a Pedra
Moabita (1868) e os Manuscritos
do Mar Morto (1947) são grandes
nomes na história da arqueologia bíblica.
Mas chegou esta história a seu fim? Não,
de modo algum.
Nas últimas décadas, diversos selos,
impressões de selos, caixas de ossos e
outros artefatos antigos têm vindo à luz —
alguns deles em museus, alguns em
coleções particulares e outros de
escavações recentes. Essas preciosidades
arqueológicas têm lançado mais luz sobre
vários indivíduos e acontecimentos até há
pouco só mencionados no texto bíblico.
Este artigo vai recapitular alguns desses
achados recentes.

A impressão que leva o nome de
Elishama é feita de duas linhas de escrita
separadas por duas linhas retas paralelas.
A primeira reza: “Pertencente a
Elishama”; a segunda dá seu título, “servo
do rei”. A impressão de Yerahme’el consta
de duas linhas também, dando o nome e o
título do dono: “Pertencente a Yerahme’el,
filho do rei”. A impressão do selo de
Baruque consta de três partes, divididas
por duas linhas retas paralelas, que rezam:
“Pertencente a Bereqhyahu, filho de
Neriyahu, o escriba”.
Uma outra bula, com o nome de
Baruque, apareceu em 1995. É idéntica à
descrita acima, exceto por uma diferença
significativa: tinha uma impressão digital
que podia ser de Baruque.3
Uma terceira impressão de selo que
suporta a conexão de Baruque foi achada
entre as muitas descobertas na escavação
em Jerusalém, em 1978, por Yigal Shiloh.
Esta, datada do fim do sétimo e do começo
do sexto século A.C., reza “Pertencente a
Gemaryahy, filho de Shaphan”. A Bíblia
diz que quando Baruque foi ao templo
para ler o rolo, ele o leu na câmara de
Gemariah, o filho de Shaphan. Jeremias
36:10.

Selo de Abdi4
Comprado em 1993 por um
colecionador particular de Londres, o selo
de Abdi está entre os mais raros. Sua
inscrição reza: “Pertencente a Abdi servo
de Hoshea”. O selo é datado do oitavo
século A.C. O nome Abdi é o mesmo que
Obadias. A Bíblia se refere a três Obadias:
o primeiro ministro de Acabe, I Reis 18:3;
um profeta e um oficial de Hoshea. É
improvável que este selo pertencesse a um
dos primeiros dois indivíduos, porque o
selo associa o nome com Hoshea, o rei sob
o qual o dono do selo servia como oficial.
Hoshea foi o último rei de Israel. II Reis
17:1-6. Reinou de 731-722 A.C., quando
os assírios destruíram o reino.

A inscrição de Dan
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Começando em 1966, Avraham Biran
escavou o sítio arqueológico de Tel Dan
por vários anos, e a descoberta mais
importante ocorreu em 1993, quando sua
equipe removia o entulho da área do
portão da cidade.5 Parte da muralha,
destruída por Tiglate-pileser III em 733/
732 A.C., continha um fragmento de um
monumento inscrito.
Infelizmente, o fragmento contém
uma mensagem incompleta. Tem 14 linhas
incompletas escritas em hebraico arcaico,
a escrita usada antes do exílio (586 A.C.).
As palavras eram separadas por pontos e a
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inscrição reza como segue:
(2) ...meu pai subiu
(3) ...e meu pai morreu, ele foi
para...
(4) real outrora na terra de meu
pai...
(5) Eu (lutei contra Israel ?) e
Hadad foi diante de mim...
(6) ...meu rei. E eu matei de
(entre eles) X infantes, Y
char(7) retes e dois mil cavaleiros...
(8) o rei de Israel. E matou (...o
parente)
(9) g da casa de Davi. E eu pus...
(10) sua terra ...
(11) outro...(ru)
(12) conduziu contra is(rael...)
(13) sítio contra...
O autor desta inscrição pretende que
Hadad foi adiante dele, supostamente na
batalha. Hadad é o deus arameu da
tempestade, e é provável que o dono desse
monumento fosse um arameu. Que ele não
é o rei é óbvio com base na linha 6, onde
ele se refere a “meu rei”. Ele é ou um
comandante militar ou um rei vassalo, um
devoto de Hadad e subordinado ao rei de
Damasco. Todavia, as linhas mais
importantes são 8 e 9, onde Israel e a
“Casa de Davi” são mencionadas. Esta é a
primeira referência à frase: “Casa de
Davi”, fora da Bíblia.
Baseado na forma das letras, Biran
sugeriu que a inscrição vem da primeira
metade do século nono A.C. Ademais, a
cerâmica encontrada debaixo do fragmento
também indica que foi aí colocada antes da
metade do século nono, sugerindo que o
monumento foi erigido algumas décadas
antes.
Visto a inscrição se achar
fragmentada, não sabemos os nomes dos
reis de Israel ou de Judá. Isto é ainda mais
complicado pelo fato de que o nome do rei
arameu não sobreviveu. Por conseguinte, é
difícil reconstruir a história exata dos
acontecimentos e achar uma conexão
bíblica sólida. Todavia, é possível que Dan
tenha experimentado anos turbulentos
entre c. 885 A.C., quando foi capturada
por Benhadad I, I Reis 15:20 e c. 855
A.C., quando Acabe a recebeu de volta de
Benhadad II. I Reis 20:34.
Pouco depois de Benhadad ter
capturado Dan, é possível que Israel tenha
recuperado o controle de Dan. Durante os
primeiros dias de Acabe, Dan foi ocupada
de novo pelos arameus (provavelmente o
dono do monumento), e mais tarde Acabe
recebeu-a de volta de Benhadad II. Acabe
pode ter destruído então o monumento e
usado alguns dos pedaços como material

de construção. Isto, todavia, é uma mera
reconstrução hipotética, e fragmentos
adicionais do mesmo monumento serão
necessários para se ter uma melhor idéia
dos fatos históricos relacionados com a
antiga Dan.

Rolo de prata
Entre 1975 e 1980, Gabriel Barkay6
descobriu alguns sepulcros em Jerusalém.
A maior parte deles, todavia, tinha sido
saqueada havia muito, exceto um, Nº 25.
O sepulcro foi datado do fim do sétimo ou
começo do sexto século A.C., justamente
antes do exílio. O sepulcro continha restos
de esqueletos de 95 pessoas, 263 vasos de
cerâmica inteiros, 101 peças de joalheria
(95 de prata, 6 de ouro), muitos objetos
esculpidos de osso e marfim e 41 pontas
de flechas de bronze ou de ferro. Além
disso, havia dois pequenos rolos de prata.
Um deles tinha cerca de uma polegada de
comprimento e menos de meia polegada
de espessura, enquanto que o outro tinha
meia polegada de comprimento e um
quinto de polegada de espessura. Admitiuse que esses rolos fôssem usados como
amuletos e que contivessem alguma
inscrição.
Quando os rolos foram abertos e
limpos, a inscrição continha porções de
Números 6:24-26: “O Senhor te abençoe e
te guarde; o Senhor faça resplandecer o
seu rosto sobre ti... e te dê a paz”. Esta
inscrição é uma das mais antigas e melhor
preservadas contendo o nome de Jeová.

A inscrição de Herodes
Em 1996, Ehud Netzer descobriu em
Masada um pedaço de vaso com uma
inscrição, um óstraco. Este pedaço tinha o
nome de Herodes e era parte de uma
ânfora usada para o provável transporte de
vinho, datada de c.19 A.C.
A inscrição é em latim e reza:
“Herodes, o Grande Rei dos Judeus (ou
Judéia)”, a primeira a mencionar o título
do Rei Herodes.

Barco da Galiléia
Por causa de uma seca severa durante
1985 e 1986, o nível do Mar da Galiléia
estava consideravelmente mais baixo do
que o normal. Shelley Wachmann, perito
em arqueologia submarina, organizou uma
operação de salvamento7 do que parecia o
esboço de um barco. Depois de muitos
dias de luta contra as águas do mar, o
barco foi completamento escavado e
removido para conservação.
Durante a escavação, os arqueólogos
acharam vários objetos (vasos de
cerâmica, pontas de flechas, moedas)
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dentro e em volta do barco. Um exame dos
artefatos sugere uma data aproximada para
o barco; podia ter estado em uso entre o
final do primeiro século A.C. e a segunda
metade do primeiro século d.C. Além da
datação pelos artefatos, os escavadores
mandaram amostras para um laboratório
para datação por Carbono 14. Esses testes
sugeriram uma data semelhante.
Segundo o historiador Josefo, essa
parte da Palestina passou por uma severa
turbulência e destruição durante a primeira
revolta judaica (67-70 D.C.). Durante o
primeiro ano da revolta, os judeus
prepararam uma frota de barcos de pesca
em Migdal. Depois que Tiberíades caiu
nas mãos de Vespasiano, os romanos
construíram um campo fortificado entre
Tiberíades e Migdal. À noite, os judeus
lançaram um ataque de surpresa, e então
escaparam para o Mar da Galiléia. No dia
seguinte, a frota romana atacou os judeus
no mar, empurrando-os para a margem,
onde foram massacrados. O número de
mortos foi calculado em 6.700.
O barco tinha 26,5 pés de
comprimento, 7,5 pés de largura e 4,5 pés
de altura. Os arqueólogos sugerem que foi
construído para levar até 15 pessoas. Um
barco como esse podia facilmente ter
acomodado Jesus e Seus discípulos em
suas muitas viagens através do Mar da
Galiléia.

O nome de Caifás numa
caixa de ossos
No mês de novembro de 1990, uma
caverna sepulcral foi descoberta na
Floresta da Paz, ao sul de Jerusalém. Os
escavadores acharam8 vários ossuários ou
caixas de ossos, algumas viradas de cabeça
para baixo (sinal de que a caverna tinha
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O envolvimento da
Andrews University
A Andrews University tem feito
escavações na Palestina desde o final de
1960, quando Tell Hesban foi escavada
sob a direção do falecido Siegfried Horn.
Depois da escavação ter sido completada
no final de 1970, a Andrews University
começou uma outra operação sob o nome
de MPP, o Projeto das Planicies de
Madaba. O alvo principal foi Tell elUmeiri, um sítio ao sul de Amman, capital
da Jordânia. Durante a primeira temporada
de escavações em 1984, acharam uma
impressão de selo interessante.
Simplesmente reza: “Pertencente a
Milkom’or o servo de Ba’alyasha”. Na
Bíblia hebraica, esse nome é soletrado um
pouco diferente (Ba’alis). É mencionado
apenas uma vez e representa o nome de
um rei amonita. Jeremias 40:14. Antes
desta descoberta, Ba’lyasha (Baalis) era
conhecido somente pelo texto bíblico.
Tell el-Umeiri era uma das cidades
rubenitas. Depois de várias temporadas, os
escavadores descobriram um sistema de
fortificação feito de paredes duplas,
baluarte e uma valeta seca na base do sítio.

Essa fortificação do período inicial do
Ferro I (c.1200 A.C.) é a mais bem
preservada em toda a Palestina.
Além de Tell el-Umeiri, o time da
MPP iniciou a escavação de outro sítio
importante, Tell Jalul, em 1992. Este é um
dos maiores sítios na Transjordânia.
Depois de várias temporadas de
escavações, o time descobriu uma estrada
pavimentada que levava ao portão da
cidade (século 9º/ 8º A.C), e um grande
edifício com colunas (7º/6º século A.C.),
que se crê seja um armazém. É possível
que esse sítio fosse a Hesbom do rei Seom,
destruída pelos israelitas no tempo da
conquista.
Descobertas arqueológicas como
essas, que ocorreram nos últimos anos,
continuam a enriquecer nossa
compreensão da Bíblia e fortalecem nossa
confiança em seu conteúdo como um
documento histórico digno de confiança.
Nascido na Croácia, Zeljko Gregor (Ph.D.,
Andrews University) é um especialista em
Arqueologia Bíblica. Escreveu recentemente
vários artigos para Eerdmans Dicitionary of the
Bible (1997). Seu endereço: 4766-1 Timberland;
Berrien Springs, MI 49103; E.U.A. E-mail:
gregor@andrews.edu.
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Impressão de selo, encontrado
em Tell el-Umeiri em 1984,
menciona o Rei Ba’alis. (Desenho
de Peter Erhard.)

sido arrombada); todavia, algumas ainda
no lugar onde tinham sido postas
originalmente. A escavação produziu
ossos de seis diferentes indivíduos: duas
crianças (2 a 5 anos de idade), um menino
de 15 anos, uma mulher adulta e um velho
de cerca de sessenta anos. No tempo de
Jesus, os judeus tinham o costume de usar
esses ossuários para um segundo enterro
dos restos de seus mortos. O corpo era
colocado numa caverna para decompor, e
então os ossos eram postos numa caixa ou
ossuário.
Dois dos ossuários tinham tampas.
Estas tampas eram feitas de pedra calcárea
e eram de maior valor que as outras
porque tinham o nome de Caifás inscrito
no lado mais estreito de cada caixa. Uma
dessas caixas era lindamente esculpida,
indicando que pertencia a uma pessoa
importante e rica. A inscrição rezava:
“Joseph, filho de Caifás”. Isto não indica
necessariamente que Caifás era um parente
próximo de José. Caifás pode ser um nome
de família.
Os ossos do velho eram
provavelmente do homem chamado José.
Infelizmente, a Bíblia não dá o nome real
do sumo sacerdote por ocasião do
julgamento de Jesus. Dá-nos apenas a
versão grega de Caifás. Contudo, Josefo
menciona o nome completo: Joseph
Caiaphas, que serviu como sumo sacerdote
de 18 a 36 D.C.
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Ljiljana (Lilo) Ljubisic
Diálogo com uma atleta adventista de fama mundial
Ela é jovem, é bonita. É cheia de confiança. E é cega. Mas cegueira desde a infância não tem
impedido Ljiljana (Lilo) Ljubisic de se tornar uma atleta de fama mundial, que ganhou várias
medalhas olímpicas. Ela competiu em quatro Jogos Paraolímpicos, o mais recente justamente antes
das Olímpiadas de 1996 em Atlanta, onde ela quebrou dois recordes mundiais para pessoas
totalmente cegas — ganhando duas medalhas de bronze. Doze anos antes, em Los Angeles, ganhou
uma medalha de prata em Team Handball para cegos. Em 1988, em Seul, ela conquistou um bronze
em lançamento de peso. Os jogos de 1992 em Barcelona lhe granjearam uma medalha de ouro em
disco e de prata em lançamento de peso. Em 1994, nos Campeonatos Mundiais de Berlim, ela bateu o
recorde mundial em disco e obteve um ouro. Hoje Lilo é uma das atletas paraolímpicas mais bemsucedidas no mundo.
Além de seu envolvimento em atletismo, Lilo é uma oradora profissional para convenções
internacionais, corporações, escolas e igrejas em todo mundo. Nascida na Iugoslávia e educada no
Canadá, já viajou pelos cinco continentes, levando uma mensagem de esperança e confiança. Lilo
atribui seu sucesso a um forte desejo inspirado por Deus de vencer as circunstâncias e de dar
esperança a milhões de pessoas de todas as idades. Casada com Robert Andersen, vivem em British
Columbia, Canadá. Lilo é uma devota adventista do sétimo dia.

● ● ● ● ● ●

■ Como atleta profissional, você tem
viajado por todo o mundo e tem se
associado com muitos outros atletas
bem-sucedidos. Qual é a maior lição que
aprendeu de sua vida de elevado perfil?
Aprendi a ser humilde e sensível à
vontade de Deus e à Sua direção em
minha vida. Todos os dias portas se
abrem e se fecham, e cada dia é uma
oportunidade excitante para aprender a
dar a Deus a via preferêncial.
■ Que a tem ajudado mais a ter
sucesso?
Minha fé em Deus vem sempre em
primeiro lugar. Mas, além disso, os
seguintes são talvez os mais
importantes: Primeiro, aceite o desafio
de fazer o melhor com os talentos que
recebeu. Se você dá a algo 100 por
cento, o sucesso vem a seu encontro. É
muito importante estabelecer alvos e ter
grandes sonhos. Ser capaz de visualizar
seu sonho o leva para mais perto da
realização, especialmente em meu caso,
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pois sou cega. Segundo, valha-se do
poder e valor do trabalho de equipe.
Ninguém fica em pé só. Ache pessoas
que apóiem seu sonho e que o ajudarão a
fazer dele uma realidade. Terceiro,
concentre-se naquilo que você pode
fazer, e não no que não pode fazer.
■ Muita gente consideraria ser cego
uma limitação para avançar na vida.
Concorda você com isso?
Sinto-me frustrada, não menos
afortunada. Minha maior frustração,
contudo, vem das limitações que outras
pessoas me impõem — sua percepção do
que eu posso fazer e do que não posso.
Pessoas querem me pôr em carreiras
específicas que a seu ver seriam
apropriadas para cegos, tais como
recepcionista ou professora de inválidos,
mas definitivamente não para viajar, ser
uma oradora em público ou atleta.
Tenho de achar modos de ser
criativa para fazer as mesmas atividades
que pessoas com vista fazem. Todos
temos desafios. Os meus são apenas
mais imediatos, mais evidentes, e tenho
de vencê-los exatamente como todos os
demais que estão lutando por sucesso.

■ Qual foi a causa de sua cegueira?
Nasci com vista normal. Mas na
infância um médico confundiu catapora
com gripe e prescreveu sulfa e
antibióticos. Como resultado, comecei a
sofrer os efeitos de uma reação alérgica
que fez com que cabelo crescesse sob
minhas pálpebras. Os cílios raspavam a
córnea toda vez que piscava. Lágrimas
sempre corriam por meu rosto. Essa
irritação dolorosa e constante
machucava meus olhos e impedia que eu
vivesse uma vida normal. Entre 1988 e
1990 sofri cinco transplantes da córnea e
nove operações. Perdi e recuperei a vista
cinco vezes durante esse período.
Contudo, devido à rejeição da córnea
pelo corpo, infecções e perfurações da
córnea, gradualmente fiquei cega. Foi o
ponto mais baixo em minha vida.
■ Há uma pessoa a quem você é mais
grata pelo êxito em sua vida?
Sim, minha mãe. Enquanto eu
crescia na Iugoslávia, ela me ensinou a
seguir meus sonhos. Instilou em mim a
determinação de nunca desistir, e me
ajudou a me arraigar a uma fé sem
reservas em Deus. Falo freqüentemente
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■ Achou você difícil adaptar-se a uma
nova cultura quando veio da Iugoslávia?
A Iugoslávia é um belo país, mas
infelizmente a religião lá tem sido a raiz
de toda contenda. Amo os costumes e
tradições, e definidamente sinto falta de
minha família maior, mas o Canadá
agora se tornou minha pátria. Uma das
razões por que meus pais escolheram vir
para Canadá foi saberem que aqui
encontrariam melhores oportunidades
para mim como uma menina cega. Hoje
sinto-me sempre orgulhosa de
representar a folha de bordo sobre o
pódio.
■ Que a fez decidir a se tornar uma
atleta?
Venho de uma família de atletas e,
se não fosse cega, teria participado das
olimpíadas regulares. É uma extensão
natural do que eu havia de ser. Mas ao
crescer nunca fui encorajada a participar
na classe de ginástica na escola; era
sempre mandada para a biblioteca. Mas
um professor no 11º ano viu potencial
em mim e encorajou-me a começar a
praticar voleibol e outros esportes. Isso
despertou meu sonho de ser uma atleta
profissional. É interessante que minha
segunda competição foi nos jogos
paraolímpicos de 1984.
■ Falando aos jovens, qual é a
mensagem mais importante que você
lhes quer comunicar?
Sempre enfatizo que há esperança
para eles e que devem ser otimistas,
mesmo quando o mundo ao derredor
parece negativo. Digo-lhes que fixem
alvos, pequenos ou grandes. Também
lhes digo que aceitem responsabilidades
e que se desafiem a fazer o melhor que
podem, pois há recompensas incríveis.
Desafio-os a serem responsáveis. O
ponto de exclamação é sempre: se uma
pessoa cega pode fazê-lo, assim pode
você.
■ Vivendo num mundo “escuro”, quais
são algumas das coisas que você nota
que talvez pessoas com vista não
enxergam?
Ouço muito mais porque é isto que
percebo. Sou muito mais concentrada
internamente do que as pessoas que
vêem. Estou sempre ouvindo o que meu
corpo me diz. Outra vantagem que tenho
é de não ver a aparência exterior das
pessoas. Pessoas com vista, sem o
reconhecer, tiram conclusões sobre
pessoas baseadas em sua aparência

exterior. Eu, ao contrário, vejo o interior
das pessoas mediante sua voz ou toque,
e o exterior me é indiferente. Esta é uma
grande vantagem. Tenho também de
confiar mais nas pessoas cada dia para
me ajudarem a andar pela cidade.
Deponho minha vida nas mãos do
Senhor cada dia.
■ Quais são seus sonhos para o futuro?
A caça do sonho é 90% do
excitamento. Gastei 12 anos até aqui
chegar, e agora? Sempre fixo novos
alvos porque agora sou a primeira no
mundo e é difícil permanecer a primeira.
Assim você tem de encarar a vida de
modo diferente. Recentemente fui
envolvida num acidente de automóvel, o
que me obrigou a interromper minhas
atividades atléticas por vários meses.
Mas ainda quero ganhar outra medalha
de ouro na próxima Paraolimpíada.
Quero competir, se possível, mais e mais
com mulheres que vêm.
Quando deixar de ser atleta, quero
escrever um livro. Poderia ser para
motivar e inspirar, e espero que mais
portas se abram a convites para falar em
público. Sinto que tenho muito a
partilhar e me vejo avançando nessa
direção.
■ Para todos os jovens com um sonho
ou uma visão, qual é o conselho mais
importante que você lhes daria?
Eu diria: Creia em si mesmo e no
que pode fazer. Mantenha os olhos no
Senhor e confie nEle. Ele sabe o que é
melhor para você e o trilho que Ele quer
que você siga. Quando você ora, peça
um sinal para ser guiado na direção que
Ele escolheu para você. Na vida há
muitos trilhos, mas nem todos são bons;
assim quando Deus lhe diz o que Ele
quer que você faça, você deve mudar de
direção e fazê-lo. Sua vida será muito
mais gratificante desse modo.

Entrevista por
Cátia Carvalho Mills
Nascida no Brasil, Cátia Carvalho Mills é
escritora amadora que está completando um
mestrado em francês na Universidade de
Maryland, em College Park, Maryland, E.U.A.
O endereço de Ljiljana (Lilo) Ljubisic:
306-1001 Ridgeway Avenue; Coquitlam, British
Columbia; CANADÁ V3J, IS4. Fax: 604-9373619. E-mail: Lilo@globalserve.net.
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de Deus, porque Ele é real para mim. Ele
tem-me mostrado sinais e me tem guiado
ao longo do caminho. Naturalmente,
ajuda o fato de eu ser positiva,
determinada e extrovertida, e vejo meus
alvos. Sou persistente e bastante
ambiciosa de ir na direção que se me
abre.
Não temo fracasso. Se temer, você
teme o êxito. Creio que 95% das pessoas
não vivem a vida em seu pleno
potencial; vivem vidas rotineiras e
medíocres. O sucesso real vem a um
preço que a maioria das pessoas não está
disposta a pagar.
■ Você é famosa como atleta de classe
mundial. Você tem uma influência
enorme ao redor do mundo. Mas qual é
sua missão suprema?
Minha missão é educar, motivar e
inspirar pessoas de todas as idades.
Quando era criança, nunca teria pensado
— não possuindo muita confiança,
sofrendo ostracismo e sendo acanhada
— que eu seria uma esportista hoje. Isto
tem-me provido uma plataforma para
falar, para ministrar a pessoas que são
pessimistas e que não apreciam os dotes
que possuem. Sou uma mulher e sou
incapacitada; desse modo, sinto que
posso ajudar as pessoas dizendo: Se eu
posso fazer isto, você certamente pode!
Tem sido uma bênção tremenda poder
partilhar minha experiência com
milhares de pessoas, desejosas de ouvir
e aprender de um caminho que trará
algum significado a suas vidas. Isto me
vem naturalmente agora porque falo
simplesmente do coração.
■ Quais são algumas das dificuldades
que você enfrentou para se tornar uma
atleta de renome mundial?
Porque sou cega, não podia achar
um treinador, no início. A falta de apoio
e compreensão foi grande no início.
Apoio financeiro era muito escasso
porque os atletas paraolímpicos não são
respeitados como os atletas aptos, na
América do Norte. É, de fato, uma pena
que os paraolímpicos sejam vistos em
todo o mundo exatamente como os
olímpicos, exceto na América do Norte.
Mas sempre temos de vencer esses
obstáculos e tentar fazer o melhor.
O outro desafio que enfrento é não
poder imitar meu treinador e não poder
estudar meus vídeos. Nunca sei onde
estou jogando. Custa-me muito mais
tempo do que a um atleta com boa vista
para pegar o jeito.
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John Ap
Diálogo com um urbanista e planejador de turismo
adventista
John Ap, professor assistente no departamento de gerência de hotéis e turismo da Universidade
Politécnica de Hong Kong, é um urbanista de parques e espaços abertos. Natural de Sydney, ele é um
chinês de primeira geração nascido na Austrália e recebeu um Ph.D. da Texas A&M University. Ele
pesquisa o impacto do turismo do ponto de vista dos residentes, dirige levantamentos para ajudar
gerentes de parques de diversões, conduz estudos acadêmicos em qualidades de serviço para gerência
de hotel, motivação de viagem de veranistas, e obstáculos ao turismo.
Metódico e organizado, Ap escolheu sua profissão em planejamento de parques e recreação porque
deplorava a rotina de escritório e preferia um trabalho com variedade ao ar livre. Todavia, embora
acabasse gastando a maior parte de seu tempo em seu escritório na universidade, ele acha que valeu a
pena, porque pode transmitir sua perícia aos jovens. Ele crê que Deus nos criou para desfrutar a vida e
que nós deveríamos dar sabor à vida fazendo coisas novas e diferentes de tempos em tempos. Seu
conceito se estende sobre sua vida cristã e observância do sábado. Em seu trabalho com seu Clube de Desbravadores e Grupo de
Aventureiros, ele organiza acampamentos nas ilhas ao redor e estudo da natureza na praia. Seus projetos cuidadosamente
planejados visam a que a mocidade não diga: “Ah, não há nada para fazer no sábado, é maçante!”

● ● ● ● ● ●

■ É Ap um sobrenome comum no
chinês?
Não, mas o nome me dá
singularidade. Muitos chineses têm
comentado a respeito. O nome devia ser
escrito Yip ou Ip, mas parece que
quando as autoridades de imigração
australianas registraram o nome de meu
pai, elas soletraram mal. O nome se
fixou por duas gerações.
■ Como o fato de você estar no negócio
de turismo afeta seu tempo de férias?
Naturalmente, é tempo de férias
para minha família! Mas conhecendo o
trabalho que é envolvido em criar um
parque de diversões, não posso deixar de
comparar lugares e pensar comigo
mesmo, “Ah, é assim que eles resolvem
isto, e é assim que resolvem aquilo.”
Tenho mordomias que acompanham o
emprego. Toda vez que vamos para um
parque de diversões ou um hotel,
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escrevo antecipadamente. Quando os
gerentes descobrem que eu pesquiso o
negócio, eles geralmente querem
conversar comigo de modo que posso
falar com eles sobre sua filosofia.
Querem ouvir minhas sugestões.
Turismo é o negócio que mais cresce
hoje, assim, naturalmente, com tanta
competição, os gerentes tomam sua
diversão seriamente. Cuidadosamente
calculam o ambiente de recreação em
parques de diversões e sítios turísticos.
Não há nada de Mickey Mouse ser
gerente de um parque.
■ Falemos de sua filosofia religiosa.
Não fui criado cristão. Quando tinha
oito anos, meus pais me levaram à igreja
anglicana local. Só mais tarde, quando
visitamos minha tia-avó em Tenterville,
New South Wales, Austrália, é que
encontramos adventistas do sétimo dia.
Em Tenterville havia duas famílias
chinesas. Uma era a família de minha
tia-avó (os Hongs) e a outra era a família

Hon. Os Hons eram adventistas, e por
sua amizade e influência minha tia-avó
também aderiu aos adventistas. Ela, por
sua vez, nos levava à igreja sempre que
a visitávamos.
■ Como sua família se tornou
adventista?
Depois de minha mãe tomar estudos
bíblicos e freqüentar a igreja, ela decidiu
tornar-se adventista. Meu pai trabalhava
seis dias por semana num restaurante.
Quando meu pai tinha folga, o pastor
vinha dar-lhe estudos bíblicos. Então
meu pai teve de tomar uma decisão. Se
ele quisesse se tornar um cristão
adventista, teria de desistir de seu
trabalho. Ele preferiu fazê-lo e
estabeleceu um negócio de fabricar
macarrão de arroz.
■ Diga-me como escolheu tornar o
sábado importante?
Quando criança, não gostava da
idéia de ir à igreja no sábado, porque
parecia ser um dia de proibições. Não
podíamos jogar futebol, ou ver televisão,

Diálogo 9:3—1997

Diálogo 9:3—1997

pensamento particular, há sempre um
verso da Bíblia. Quero que meus
estudantes e colegas saibam que sou
cristão praticante e estou pronto a
responder a suas perguntas sobre os
dilemas da vida de uma perspectiva
divina.
■ Como a mudança da situação legal de
Hong Kong o afetará?
O fato de eu ter-me transferido de
professor contratado para professor
regular na universidade indica que tenho
confiança no futuro de Hong Kong. Sou
uma das poucas pessoas que teve a
oportunidade de ler tanto a Declaração
Conjunta, assinada em 1984, que
concordava que Hong Kong seria
entregue, como a Lei Básica, que servirá
como uma pequena constituição para
Hong Kong. O que me surpreendeu
quando as li é que a autonomia de Hong
Kong é bem assegurada.
■ Como vai a religião funcionar agora
que os ingleses se foram?
Um ponto crítico que tinha que ver
com o modo de as autoridades chinesas
tratarem Hong Kong, ocorreu no ano
passado. Tinha que ver com o Congresso
Mundial Luterano que se realiza cada
sete anos em um lugar diferente em volta
do mundo. Em 1995, a Igreja Luterana
decidiu realizar o Congresso de 1997 em
Hong Kong. Um oficial na Agência de
Notícias Xinhua (que servia de facto
como a Embaixada Chineza em Hong
Kong) criticou os ingleses por terem
permitido o congresso que ia se realizar
dentro de uma ou duas semanas depois
da transferência de Hong Kong. Os
oficiais locais deram a entender que os
líderes luteranos não poderiam realizar
seu Congresso Mundial em Hong Kong.
Isto causou muita preocupação na
comunidade cristã sobre que tipo de

liberdade religiosa podia se esperar do
novo governo.
Depois desse incidente, as
autoridades deram garantias de que os
cristãos continuariam a desfrutar da
liberdade religiosa que antes tinham.
Mais tarde, Beijing anunciou que
quaisquer decisões sobre Hong Kong
tinham de ser aprovadas por Beijing.
Tenho notado que nada contravertido
tem saído dos oficiais chineses aqui
sediados.
■ Que desafios você vê para os cristãos
em geral, e para os adventistas em
particular, agora que a transferência
ocorreu?
As boas novas é que o conceito do
falecido Deng Xiaoping de “um país,
dois sistemas” será aplicado. Portanto,
podemos esperar que o controle da
religião na China mesmo vai continuar,
mais isto aqui é Hong Kong. Mesmo
assim, penso que, como cristãos que
vivem em Hong Kong, temos de ter
consciência de nossas responsabilidades.
Ao pregar o evangelho e partilhar Cristo,
não podemos pôr em perigo a assim
chamada Região Administrativa Especial
de Hong Kong. Nossa confiança na
direção divina continua forte.

Entrevista por
Stanley Maxwell
Stanley Maxwell, residente em Hong Kong,
é autor de dois livros: The Man Who Couldn’t
Be Killed (1995) e The Man Who Lived Twice
(1997). Quando não está escrevendo, ensina
inglês ou conta histórias de crianças. Casado
com uma moça natural de Hong Kong, é pai
orgulhoso de sua filha Roxanne.
O endereço do Dr. Ap: A 4, 2 Lok Kwai
Path; Fo Tan, Shatin, NT; Hong Kong. E-mail:
hmjohnap@polyu.edu.hk.

Rede de Profissionais Adventistas (RPA)
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) 6229627. E-mail: 102555.2215@compuserve.com.
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ou fazer qualquer outra coisa. Mas
durante minha adolescência li vários
livros importantes sobre o sábado (The
Forgotten Day, de Desmond Ford, e
obras por Samuele Bacchiochi), que
mudaram a direção de minha vida.
Reconheci que o sábado não é apenas um
dia. É um memorial da criação, uma
oportunidade para descansarmos de nossa
vida secular diária e passar tempo com
Deus e a família e para refletirmos sobre
coisas espirituais. Quando compreendi e
aceitei isso, comecei a guardar o sábado
e apreciá-lo.
■ Compreendo que o exemplo de seu pai
também o ajudou em sua decisão.
Sim, naturalmente. Um dia senti que
se a guarda do sábado era boa para meu
pai, devia ser bastante boa para mim. Ele
teve de tomar uma grande decisão quanto
ao sábado. Mesmo no negócio de
macarrão, enfrentava dificuldade porque
os lojistas e restaurantes queriam que o
macarrão fosse entregue fresco cada dia.
Inicialmente disseram: “Bem, você tem
de entregar cada dia”. Mas meu pai disse:
“Dar-lhe-ei o dobro de macarrão na
sexta-feira, de manhã e à tarde. Mas
sinto, não posso entregar no sábado”. Seu
exemplo mostra que se você fica firme
sobre o sábado, as pessoas respeitarão
sua crença e Deus vai abençoar.
■ Como você lida com o problema do
sábado numa escola onde se requer que
os professores trabalhem cinco dias e
meio por semana?
Quando me liguei à universidade,
mencionei à administração que sou
adventista do sétimo dia, e que, como
guardava o sábado como meu dia de
culto, gostaria de ser dispensado de
atender a deveres oficiais durante as
horas do sábado. A administração sempre
respeitou meu pedido. Devo ser
cuidadoso, naturalmente, em dar minhas
horas. Trabalho aos domingos. Quando
funções oficiais se realizam no sábado,
peço especificamente para ser
dispensado. Meus colegas apreciam isso
e me substituem. E eu os substituo
quando precisam estar livres no domingo
ou numa noite da semana.
■ Fora de seu escritório, vejo que você
tem um quadro de anúncios.
Correto. Ponho cada semana no
quadro de anúncios um pensamento do
God’s Little Instruction Book ou do
God’s Little Instruction Book for
Students. Deste modo, quando estudantes
ou colegas vêm a meu escritório, posso
partilhar algo com eles. Junto com o
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rês homens encontram a Jesus. Um
O encontra andando para a colina do
Calvário, um outro O encontra
pendurado numa cruz, e o último O
encontra ao pé da cruz.
Três homens encontram a Jesus. Três
homens de origens diferentes: um sitiante
africano, um ladrão e um centurião
romano.

Três homens
encontram a
Jesus
Mark A.
Finley

Três homens encontram a Jesus:
Simão, sob compulsão; o ladrão, o
crucificado; e o centurião romano, o
calejado.
Três homens encontram a Jesus.
Suas circunstâncias são diferentes das
nossas, mas as lições de suas vidas são
recentes e novas, e brilham como o
orvalho da manhã. Suas histórias
tornam-se nossas histórias, e ao
andarmos em suas pisadas, andamos a
vereda do Gólgota. Descobrimos que
suas vidas não são tão diferentes das
nossas afinal — suas dores, seus pesares
e seus anelos são também nossos. Seus
desejos tornam-se nossos desejos. Eles
O encontraram ali e então, e nós
podemos encontrá-Lo aqui e agora.
Embora nossas vidas sejam distantes
daquele lugar, e embora quase 2 mil
anos se passsaram, estas histórias das
Escrituras são sempre novas e atuais.
Elas vêm com poder e dinamismo.
Falam a nossos corações.

Simão, sob compulsão
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“Ao saírem, encontraram um
cireneu, chamado Simão, a quem
obrigaram a carregar-lhe a cruz”. S.
Mateus 27:32. Quem foi este Simão?
Marcos nos dá uma idéia: “E obrigaram
a Simão Cireneu que passava, vindo do
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campo, pai de Alexandre e Rufo, a
carregar-lhe a cruz”. S. Marcos 15:21.
Simão, então, era casado e tinha dois
filhos. Marcos menciona seus nomes
porque Alexandre e Rufo devem ter sido
familiares à comunidade cristã no tempo
em que escrevia o Evangelho que leva
seu nome. Ellen White provê uma
informação adicional: “Simão ouvira
falar de Jesus. Seus filhos criam no
Salvador, mas ele próprio não era
discípulo.” (O Desejado de Todas as
Nações, pág. 742).
Podemos imaginar que Alexandre e
Rufo, que moravam em Jerusalém,
tinham ouvido de Cristo alimentar 5.000.
Ouviram de Cristo ter aberto os olhos
dos cegos e os ouvidos dos surdos.
Sabiam que Cristo perdoara à mulher
apanhada em adultério. Ouviram as
histórias de perdão. Ficaram pasmados
com os endemoninhados ao serem
transformados pelo poder de Cristo.
Tornaram-se discípulos de Jesus. Lá
estiveram para o Sermão do Monte.
Estiveram com Ele nas ruas apinhadas
de Jerusalém. Começaram a escrever
para seu pai: “Pai, cremos tê-Lo
achado”, Alexandre escreve.
Rufo escreve: “Pai, Ele é o
Prometido, Ele é Aquele que cura os
enfermos, ressuscita os mortos. Ele é
Aquele que anda sobre a água. Pai, este
é o Messias”.
As cartas chegam ao Pai em Cirene,
uma cidadezinha na Líbia no norte da
África. E Simão está preocupado com
seus filhos. “Estão meus filhos seguindo
algum fanático? Tornaram-se parte de
alguma ceita? Estão meus filhos se
desencaminhando? Deixaram a fé de
nossos pais e a ortodoxia judaica? É
melhor eu ir a Jerusalém e endireitálos!” E assim, com seus pensamentos
confusos, em curiosidade e dúvida,
Simão vem a Jerusalém.
As ruas de Jerusalém estão repletas
de adoradores. É a época da Páscoa.
Toda Jerusalém está tumultuada com a
crucifixão de um Homem que foi
julgado — um Messias assim chamado,
que foi condenado à morte. Ao virar uma
esquina numa rua cheia de gente, Simão
se vê face à face com Cristo, curvado
sob o peso da cruz. E os olhos de Jesus e
os olhos de Simão se encontram, por um
só momento. O coração de Simão é
tocado de compaixão, ternura e amor. E
um rude soldado romano, apontando
para Simão, diz: “Se você tem tanta dó
dEle, levante a cruz. Coloque-a sobre
seu ombro”.

Diálogo 9:3—1997

O ladrão, o crucificado
O ladrão O encontra. A cruz de
Jesus foi posta entre dois ladrões. Os
dois ladrões representam a humanidade
toda e toda humanidade é confrontada
com a escolha sobre Cristo. Um ladrão
diz: “Não és Tu o Cristo? Salva-Te a Ti
mesmo e a nós também”. S. Lucas
23:39. Um ladrão pensa apenas de si
mesmo, somente do aqui e do agora. O
outro ladrão pensa na eternidade.
Enquanto um ladrão caçoa dEle, o outro
olha para Ele e diz: “Jesus, lembra-Te de
mim quando entrares no Teu reino”. S.
Lucas 23:42.
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Quem era esse ladrão? Obviamente
não era romano. Fosse ele romano, não
teria sido crucificado. O ladrão deve ter
sido um judeu. Com efeito, Ellen White,
em O Desejado de Todas as Nações, dános alguma informação sobre esse
ladrão. Ele era muito provavelmente um
assecla de Barrabás — um falso messias
que tentou derrubar o governo romano
na Palestina. Imagino que o ladrão fosse
criado num lar judeu que respeitava a
noite de sexta-feira e guardava o sábado
bíblico. Provavelmente, como jovem
freqüentou uma escola rabínica. Sua
dieta era ortodoxa; nada de porco. Ele
esperava a vinda do Messias. O
problema principal com o ladrão era
descuido espiritual. Ter sido criado num
ambiente religioso pouco ou nada
significou para ele. Um compromisso
seguiu-se a outro. Descuido o levou ao
pecado, à culpa, à vergonha. Ao ver o
ladrão pendurado na cruz, percebemos
que ele representa indiferença espiritual
e descuido.
Posso me identificar com aquele
ladrão. Charles Swindoll, em seu livro
Intimacy With God, fala de um acidente.
Ele devia pregar a um grupo de pastores,
e um membro do clero tocou-lhe o
ombro e disse: “Chuck, depois da
reunião preciso falar-lhe”. E assim
Swindoll encontrou-se com esse pastor
pessoalmente e o pastor disse o seguinte:
“Ninguém aqui sabe disso, mas estou
funcionando a fumaça. Estou só, oco,
vazio e escravizado por um horário que
nunca cessa.”
A necessidade desesperada de hoje,
tanto na igreja como no mundo em geral,
não é de maior número de gente
inteligente ou de gente bem dotada, mas
de gente espiritual. Descuido espiritual
leva a compromissos sutis de caráter, e
posteriormente à vergonha e culpa. Mas,
ânimo. Em seu descuido espiritual,
envergonhado de seus compromissos, o
ladrão achou perdão e graça, e segurança
de vida eterna em Cristo. De igual modo,
lance-se ao pé da cruz e veja-se
renovado e ouça a bondade de Jesus
dando-lhe perdão, novo poder e nova
esperança.

O centurião romano, o
calejado

Jerusalém hoje. Assim, se você precisa
de cem soldados romanos, ou 200 ou
500, estão à sua disposição. Livre-se
dEle!” Era a tarefa de um dia. E
enquanto o Filho de Deus estava
morrendo pelo mundo, um centurião
calejado estava ao pé da cruz.
Calosidade em meio de coisas divinas é
um dos maiores pecados.
Todos nós corremos o risco de, ao
lidar com coisas divinas, ver o hábito
tornar-se tão rotineiro que perdemos
nosso entusiasmo e vigor. É possível ser
calejado, rotineiro e ordinário, ao pé da
cruz; de ser indiferente como o centurião
romano que friamente observava o
Homem na cruz. É possível cantar hinos
cristãos com os lábios em adoração e
deixar a mente vagar, pensar em
negócios ou estudos ou um jantar social.
É possível ler a Bíblia de modo
sonolento, antes de dormir. É possível
ser calejado e indiferente e permitir que
a rotina ofusque o sublime.
Mas quando o centurião romano
ouve o diálogo entre Cristo e o ladrão
acima da caçoada dos inimigos de
Cristo, ao ouvir sua prece agonizante, ao
observar a escuridão espessa que
inesperadamente cobre o Calvário, algo
misterioso e maravilhoso acontece para
ele. Marcos escreve: “O centurião que
estava em frente dele, vendo que assim
expirara, disse: Verdadeiramente este
homem era Filho de Deus”. S. Marcos
15:39.
Ao estar eu ao pé da cruz com
Simão, Jesus me fortalece para levar
meu fardo. Ao ver o ladrão aí morrer,
minha vergonha e culpa desvanecem. Ao
estar com o centurião romano, eu O vejo
de novo. Ele rompe a rotina e toca minha
vida, e de novo acho energia espiritual.
O cristianismo é mais do que rotina. É
mais do que tudo no trabalho de um dia.
É conhecer a Jesus. É ter meu coração
quebrantado com Ele. É estar
apaixonado por Ele.
Mark A, Finley é evangelista adventista
bem conhecido e orador-diretor do Está Escrito,
um programa de televisão internacional. Seu
endereço: P.O. Box 0; Thousand Oaks,
California 91360; E.U.A. E-mail:
74617.2137@compuserve.com.

Ao pé da cruz um centurião achou
Jesus. Quem era esse romano? Posso
imaginar a ordem oficial que chegou a
seu posto de dever aquela manhã.
“Execute este homem do modo usual.
Mas veja que não haja tumultos em
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As Escrituras dizem que Simão não
tomou a cruz de livre escolha. O peso
opressivo da cruz foi forçado sobre os
ombros de Simão. Curvando-se, tomou a
cruz e tropeçou sob seu peso ao subir a
colina chamada Calvário. Suponho que
as farpas da cruz machucaram seus
ombros. Vejo-o aí, suas costas curvadas.
Ouço sua respiração ofegante. Vejo as
gotas de suor sobre sua fronte. Ouço
seus gemidos de agonia. Observo como
seus joelhos se dobram. Vejo-o tropeçar.
E observo Jesus sorrir, e Simão é
fortalecido para levar a cruz do Salvador. Simão encontrou Jesus naquele dia
carregando o maior fardo de sua vida.
Mas o fardo torna-se uma bênção, uma
ponte para encontrar-se com Deus.
Está você levando algum fardo em
sua vida? Estão as coisas em casa ou no
trabalho indo não muito bem? Tem você
um fardo a machucar-lhe os ombros?
Leva você o fardo de um horário que o
mantém constantemente cansado? Está
você sofrendo algum problema de
saúde? São seus estudos pesados, a
ponto de desafiar sua fé? Tem dificuldade
em guardar o sábado na busca de seus
alvos? Está desalentado ou solitário?
Sente-se obrigado a levar uma cruz?
Leve-a com dignidade, como Simão o
fez. Tome-a como uma oportunidade,
porque nas cruzes que a vida inflige a
nossos ombros, se tornam uma bênção se
Jesus estiver perto de nós. Nossas
cicatrizes tornam-se estrelas. Nossas
provações tornam-se triunfos, porque é na
dor que O encontramos.
Embora Simão levasse a cruz, havia
Alguém caminhando a seu lado. Havia
Alguém sorrindo para encorajá-lo no
caminho. Quando Simão depôs o fardo
no Calvário, Jesus levou a cruz sozinho.
Assim você pode simplesmente depor
seu fardo sobre Aquele que a carregou
então e que a carrega agora.
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Atividades
de CAUPA
em Romblon,
Filipinas

U

niversitários adventistas em
Romblon, Filipinas, organizaram
uma filial de CAUPA, que inclui
estudantes adventistas que freqüentam
duas faculdades locais. Nossa filial elege
seus próprios oficiais e planeja o programa
anual. Estamos unidos em Cristo e
envolvidos em várias atividades de

Testemunho
fiel recompensado

N
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o final de 1995, Susana Raquel
Rostan recebeu seu diploma de
ensino em Língua e Literatura na
Universidade Nacional em Misiones,
Argentina. Logo depois, a Academia
Argentina de Letras escolheu-a para
receber um prêmio especial por ter
completado seu programa dentro do tempo
estipulado e com a média mais alta entre
colegas em todas as universidades
nacionais do país.
Atrás dessa honra bem merecida há
uma história de perseverança e fidelidade.
Diversas vezes durante seus estudos Susana
enfrentou o dilema de aulas e exames aos
sábados. Felizmente, na maioria das vezes
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Membros da seção da CAUPA em Romblon, Filipinas, desfrutam de
camaradagem numa excursão.

animação e evangelismo, tais como
organizar retiros espirituais, apresentar
programas especiais em igrejas adventistas
na área, e liderar uma operação de limpeza
e jardinagem em nossa cidade, envolvendo
alguns de nossos colegas não adventistas.
Através de Diálogo enviamos saudações

os professores fizeram acomodações em
reconhecimento de sua elevada posição
nos estudos e convicções claras. Umas
poucas vezes, porém, arranjos adequados
não puderam ser feitos para ela. Nessas
ocasiões todos os seus colegas, que sabiam
de sua fé, também decidiram ausentar-se
do exame no sábado, o que forçou as
autoridades da universidade a fixar novo
horário para o exame final.
Em 1996, durante uma cerimônia
especial realizada em Buenos Aires, os
oficiais da Academia Nacional de Letras
outorgou a Susana o prêmio e diploma que
a honravam como a graduada mais
destacada em estudos de língua e literatura
da nação naquele ano.
Depois de ensinar por um ano numa
escola secundária pública, Susana Rostan
tornou-se agora professora na Academia
Adventista no leste do Paraguai. Seu plano
é fazer estudos superiores em sua
especialidade. Bravo, Susana!
—Emílio E. Vogel, Diretor do
Departamento de Educação e Conselheiro
de CAUPA

cordiais a colegas adventistas em volta do
mundo e oramos para que nosso Deus
Todo-poderoso os abençoe
abundantemente em seus estudos e em sua
caminhada com Cristo.
—Karen M. Fajilan, Secretária da
Filial

Susana Rostan, melhor no seu
ramo entre formandos da
Argentina.
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Diálogo
grátis para
você!

Estudantes adventistas em Honduras distribuindo publicações no
campus da Universidade.

Evangelismo universitário
em Honduras

A

Associação de Universitários
Adventistas de Honduras foi
estabelecida para prover
encorajamento mútuo e para partilhar nossa
fé cristã com nossos colegas e professores.
Escolhemos como nosso lema a bela
promessa que Deus fez a Josué num
momento crítico em sua vida: “Sê forte e
corajoso; não temas nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo, por
onde quer que andares”. Josué 1:9.
Temos distribuído centenas de folhetos
e revistas que abordam os dilemas da vida
moderna de uma perspectiva bíblica. Além
disso, durante 1996 apresentamos três

concertos de música cristã em auditórios da
universidade em Tegucigalpa, a capital
nacional. Nosso alvo é fazer Cristo e Sua
mensagem de salvação conhecidos nos
círculos acadêmicos.
Apreciamos contatos e troca de
correspondência com outros universitários
adventistas e associações. Escrevam a um
dos dois coordenadores da associação para:
Apartado Postal 2117; Tegucigalpa;
Honduras. Telefone: (504) 39-3584 ou 306953.
—Mauricio Rosales e Jelsson Noel
Escobar, Coordenadores da Associação.

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. 8.) 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
E-mail: 74617.4642@compu
serve.com ou 104472.1154
@compuserve.com. Caso todos
esses contatos deixem de produzir
resultado, escreva para o nosso
endereço editorial.

Viagens Missionárias de Maranata
Está você interessado em participar numa viagem missionária, com jovens
adventistas da Divisão Norte-Americana? Aqui estão duas opções:
Venezuela: Construir igrejas e escolas na área de Barquisimeto. 24 de fevereiro a
20 de março de 1998. Para estudantes de faculdade e jovens adultos, idades 18-30+.
Irian Jaya: Construir uma capela rústica. De 3 a 17 de agosto de 1998. Para
estudantes de faculdade e jovens adultos, idades 18-30+. Steve Case, coordenador do
projeto.

Diálogo 9:3—1997
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Para mais informações, incluindo custo, entre en contato com Kyle Fiess pelo
telefone: (916) 920-1900; Fax: (916) 920-3299; ou e-mail: kfiess@maranatha.org.
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The Bible as Literature,

por Daniel Reynaud (London:
Minerva Press, 1996: 166 págs.;
brochura).
REVISTO

POR

ED CHRISTIAN

Muitos compêndios de
“Bíblia como literatura” estão tão
cheios de dúvidas e preconceitos
contrários à operação de Deus que
qualquer que seja seu nível de
erudição, cristãos que amam a
Bíblia se sentem mal com eles.
The Bible as Literature, de Daniel Reynaud, segue uma
abordagem neutra. Ateus podem lé-lo sem escrúpulos, e
cristãos podem lê-lo sem serem arrastados ao método
histórico-crítico de interpretação bíblica. Reynaud mantém um
tom imparcial e objetivo que pode aquietar as suspeitas de
comissões de currículos em escolas do governo.
Reynaud ensina inglês no Avondale College, uma
instituição adventista do sétimo dia na Austrália. O livro
parece ser uma coleção de notas de classe, sem citações ou
índice ou bibliografia. Mas por que um professor de faculdade
adventista assumiria um ponto de vista “neutro” da Bíblia?
Talvez Reynaud moldou seu livro a um público secular.
O livro tem cinco seções. A primeira é uma introdução a
técnicas literárias, à história, geografia e cultura da Palestina,
e à tradução da Bíblia através dos séculos. Também trata de
narrativa na Bíblia, poesia, os evangelhos e retórica. A
segunda e a terceira seções são divididas em capítulos sobre
como abordar o gênero (tal como “narrativa”), e características
do gênero, com exemplos sobre como analisar passagens e
“estudos de casos” para estudo e discussão de grupo. As duas
seções finais são semelhantes, mas deixam fora os exemplos.
The Bible as Literature pode agradar professores que
querem começar com uma breve introdução ao tópico para
então concentrar sobre a Bíblia mesma. Pessoalmente não
recomendaria o livro para minhas classes. Estudantes em
universidades seculares, qualquer que seja sua filiação
denominacional, raramente desejam um conhecimento
“neutro” da Bíblia. Anelam pela força radical, sem
compromisso, que muda vidas da Palavra de Deus. O livro de
Reynaud é uma breve introdução a ferramentas e técnicas, mas
o estudo da Bíblia como “literatura” devia focalizar temas,
idéias e mensagem, todas elas aspectos válidos da análise
literária.
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Ed Christian (Ph.D., Universidade de Nebraska) é professor de inglês e
ensina A Bíblia como História, Literatura do Velho Testamento, Literatura do
Novo Testamento e Ficção Apocalíptica na Kutztown University. Seu
endereço: Departamento de Inglês, Kutztown University, Kutztown, PA 19530;
E.U.A.
Endereço da editora: 195 Knightsbridge; London SW7 IRE;
Inglaterra.
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Propuesta de un
paradigma adventista de
la psicología, por Roberto

Ouro Agromartin (Editorial
Universidad Adventista del
Plata, 1997; 213 págs;
brochura).
REVISTO

POR

NANCY J. CARBONELL

Propuesta de un paradigma
adventista de la psicología trata da
questão de como adventistas do
sétimo dia podem abordar as
descobertas psicológicas modernas.
Dada a tensão histórica entre religião e ciência, a tarefa não é
fácil.
Paradigmas em psicologia seguem modelos científicos.
Fundados sobre uma filosofia evolucionista, tais paradigmas
tendem a ignorar Deus como o Criador da vida humana. Este
livro aborda a psicologia de uma perspectiva cristã, levando
em conta a riqueza de material bíblico e o discernimento que
se acham nos escritos de Ellen White. Ouro, com um M.A. em
teologia e um Ph.D. em psicologia, é bem qualificado para a
tarefa. Ele rompe com os paradigmas estabelecidos em
psicologia e propõe um novo, que em espanhol ele chama de
PAP — “Paradigma Adventista da Psicologia”.
O livro tem quatro seções: (1) uma breve recapitulação
histórica das raízes filosóficas e biológicas da psicologia; (2)
uma breve revista e crítica dos paradigmas principais da
psicologia moderna (tratando das teorias psico-analíticas,
condutivista e cognitiva); (3) uma análise de como o estudioso
adventista interpreta os ensinos bíblicos sobre a origem e
natureza dos seres humanos; e (4) uma descrição detalhada do
paradigma proposto, levando a um modelo biológico,
psicológico, social e espiritual, que afinal leva a uma nova
psicologia, que ele chama de “Psicologia Neocognitiva”.
A seção final reúne de modo criativo textos bíblicos
sobre a natureza humana, e os discernimentos emprestados dos
escritos de Ellen White, e descobertas importantes em
psicologia dentro dos últimos 100 anos de pesquisa
psicológica.
Por vezes, o leitor pode ficar confuso ou perdido
tentando seguir o pensamento de todas as idéias abreviadas
usadas para definir aspectos diferentes do novo paradigma.
Talvez isto seja de esperar quando se explora um novo
território.
O autor reconhece que muito trabalho ainda resta a ser
feito. Ele convida o leitor a estudar o paradigma e a refiná-lo.
Aos interessados no estudo de psicologia de uma perspectiva
adventista, o livro é bom ponto de partida.
Nancy J. Carbonell (Ph.D., Andrews University) ensina na Andrews
University, e trabalha como psicóloga em clínica particular em Berrien
Springs, Michigan, E.U.A
.Endereço dos editores: Editorial Universidad Adventista del Plata,
3103 Libertador San Martin, Entre Rios, Argentina. Fax: 54 13 91 0300.
E-mail: uap@uapsatlink.net.
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(Lima, Peru: Ediciones
Teologikas; 1996; 2a edição;
215 págs.; brochura).
REVISTO

POR

MANUEL VASQUEZ

Merling Alomía, teólogo
adventista e vice-presidente
acadêmico da Universidad Peruana
Unión, tem prestado um serviço
muito útil publicando este estudo
em espanhol sobre a invasão que o
Movimento da Nova Era vem
fazendo em nossa sociedade. O sucesso da primeira edição,
publicada em 1994, levou a uma segunda edição com dados
atualizados e informação sobre a medicina holística da Nova
Era.
O livro cobre muitos aspectos da sociedade
contemporânea que têm sido afetados pelo pensamento da
Nova Era sobre educação, ecologia e programas de TV para
crianças. Provê informação valiosa sobre as raízes da Nova
Era na psicologia moderna — Sigmund Freud, Carl Jung,
Abraham Maslow e outros. O capítulo sobre “Escatologia da
Nova Era” é informativo e estimulante de pensamento. Outras
seções valiosas do livro são o glossário e uma extensa
bibliografia.
O autor poderia ter dado uma definição mais clara do
que é o Movimento da Nova Era, visto que muitos elementos
na sociedade podem ser classificados como Nova Era quando
na realidade não o são. Ao traçar as raízes da Nova Era, devia
se notar que estão profundamente arraigadas em religiões
místicas orientais com a raiz mestra remontando ao Jardim do
Éden (ver Gênesis 3:5) e não simplesmente aos místicos dos
séculos 18 e 19. Devia também ser observado que, além das
conexões sutis entre o Catolicismo Romano e o movimento da
Nova Era (pág. 133), diversas denominações protestantes têm
sido influenciadas pelo pensamento da Nova Era através de
escritores como M. Scott Peck e Richard Foster. Teilhard de
Chardin e Matthew Fox são com efeito escritores católicos da
Nova Era, mas não podem ser considerados porta-vozes para a
Igreja Católica toda. Contudo, a crença não bíblica na
imortalidade da alma e na consciência contínua depois da
morte — que é partilhada pela maioria dos católicos e
protestantes — os fazem vulneráveis às idéias da Nova Era.
No todo, ¿Nueva Era o nuevo engaño? é bem
documentado e contém fontes primárias muito boas tanto em
inglês como em espanhol. Leitores interessados numa visão
deste vasto movimento acharão este livro informativo e útil.
Manuel Vasquez (D. Min., Andrews University) é vice-presidente da
Divisão Norte-Americana dos Adventistas do Sétimo Dia e autor de The
Danger Within (Pacific Press, 1993) sobre a Nova Era.
Endereço da editora: Universidad Peruana Unión; Apartado 3564;
Lima 100; Peru. Fax: 51-1-359-0063. E-mail: Postmast@uninca.edu.pe.
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The Fat Lady and the
Kingdom: Adventist Mission Confronts the Challenges of Institutionalism
and Secularization,

por George R. Knight (Boise,
Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1995; 175 págs., brochura).
REVISTO POR HUMBERTO M. RASI
George R. Knight — professor
de História da Igreja no Seminário
Teológico Adventista do Sétimo Dia,
Andrews University — tem
publicado em anos recentes uma série de livros importantes que
tratam de filosofia educacional e teologia e interpretação
bíblicas.
The Fat Lady and the Kingdom é uma coleção de 10
artigos publicados previamente, bem como de novos artigos
mediante os quais o autor reflete sobriamente sobre o status e
futuro da Igreja Adventista do Sétimo Dia depois de 150 anos de
sua fundação.
Knight começa com a alegoria provocante que provê o
título do livro e ilustra sua capa: “Uma mulher de pé junto de
uma porta com os braços cheios de pacotes preciosos... Se ela
tenta alcançar a maçaneta da porta, ela derrubará e arruinará
alguns de seus pacotes, mas se ela continua a se apegar a seus
pacotes, ela nunca passará pela porta” (pág. 15). Neste cenário, a
mulher simboliza a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
sobrecarregada de “pacotes” (suas estruturas e instituições) que a
impedem de entrar no reino do Céu. Tanto de sua identidade está
ligada com essas instituições que ela não pode largá-las. Daí a
advertência séria do autor: “Acorde, mulher gorda, antes que seja
tarde demais!” (pág. 20).
Seguindo o modelo de David O. Moberg, Knight recapitula
o ciclo vital de movimentos religiosos americanos (organização
inicial, organização formal, eficiência máxima, institucionalismo,
desintegração) e afirma que “muito do adventismo” na América
do Norte, Europa Ocidental e Austrália, já entrou na perigosa
quarta etapa, que será seguida pela morte do movimento (pág.
17). Na opinião do autor, as enfermidades que afetam o
Adventismo são muitas e sérias: secularização, envelhecimento,
afluência, organização burocrática e que não funciona, excesso
de institucionalismo e falta de visão para a missão.
Ironicamente, Knight pode comunicar sua crítica usando
algumas das mesmas instituições que ele considera ser um
obstáculo para o cumprimento da missão da Igreja. Ele ensina na
mais antiga universidade adventista e continua a comunicar suas
opiniões através de editoras e revistas adventistas.
Mas a questão surge: Por que o modelo de Moberg não se
adapta à Igreja Católica Romana, cuja resiliência vem
precisamente de sua forte estrutura institucional? Talvez a crítica
de Knight seja aplicável a um segmento estático da Igreja
Adventista em termos de membros. Em áreas do mundo onde o
número de membros está crescendo rapidamente — América
Latina, África, Ásia-Pacífico — o problema é justamente oposto:
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falta de instituições, de recursos e de estruturas organizacionais
para treinar líderes qualificados, alimentar os novos membros na
fé e prover continuidade da missão.
Apesar de seu enfoque estreito, o livro apaixonado de
Knight é um apelo necessário para prestação de contas espiritual,
tanto pessoal como coletiva, e para um enfoque mais penetrante
de nossa missão em um mundo que precisa conhecer a Jesus
desesperadamente.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) é diretor do
Departamento de Educação da Associação Geral e editor-chefe de Diálogo.
Endereço da editora: P.O. Box 5353; Nampa, Idaho 83653-5353; E.U.A.
Fax: (208) 465-2531.

Estrategias y técnicas de
reconciliación por Mario

Pereyra (Buenos Aires: Psicoteca
Editorial, 1996; 143 pages;
paperback).
REVIEWED BY JULIAN MELGOSA.
Based on his previous publications in Spanish such as Psicología
del perdón (Santiago de Chile:
Publika Impresores, 1993), Mario
Pereyra builds up a paradigm on the
reconciliation process in clinical
settings. The writing is simple and
clear as it is profound. The author approaches the problem of
reconciliation strategies by outlining four central stages: (1)
Discord—internal or external events that bring about deterioration of interpersonal relationships. (2) Insight— psychological
intervention or, at times, circumstances that wake up the person
to realize the adverse condition of the relationship. (3) Crossroads—facing the dilemma between repentance/reconciliation

and guilt/resentment. Finally, (4) Reunion—restoration of
balanced relationship between the affected persons.
For each of the stages, Pereyra, as a Christian clinical
psychologist and teacher, proposes a wide repertoire of psychological intervention techniques. Thus Estrategias y técnicas de
reconciliación (reconciliation strategies and techniques) moves
from being just an academic product into a practical tool.
The book is extremely well organized and has a logical
sequence that makes it easy to follow. It has a good theoretical
foundation in the first two chapters, one chapter for each of the
model phases, and a final chapter with a questionnaire on
attitudes toward interpersonal offenses, developed by the author
together with Moreno and Delfino. In addition, the book includes
a copy of the questionnaire for readers to use in assessing their
own attitudes. A summary table at the end of each chapter helps
the reader to review and synthesize the contents. However, a
content index would have been helpful.
Estrategias y técnicas de reconciliación is well documented (although with a dominance of Anglo-American
sources). It describes in detail a good number of relevant clinical
cases and first-hand illustrations. It is self-critical and insightful,
and its general as well as technical use of language is quite
adequate. But the most important contribution of this work to the
psychology of relationships is the integration of religious
experience and reconciliation/mediation therapeutics. The
author—a professor at Universidad Adventista del Plata and a
clinical psychologist at Sanatorio Adventista del Plata, Argentina—merges his model with the sequence found in the parable
of the prodigal son in an excellent way. This parallelism makes
the paradigm attractive, accessible, and meaningful to the
Christian.
This work is a useful handbook for anyone interested in the
repair of interpersonal relationships. And, because of the specific
intervention procedures, it is particularly valuable to members
(or students) of the helping professions.
Julian Melgosa (Ph.D., Andrews University) directs the graduate
program in education at Newbold College, England, and is the author of
several articles and books in his professional field.
Publisher’s address: M.T. de Alvear 1236; 1058 Buenos Aires; Argentina.

Cartas…
Continuação da pág. 4

problema para este valioso artigo, eles
demonstraram bastante apreciação.

● ● ● ● ● ●

WAME ROKODINONO
Capelão de estudantes
FIJI
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À procura de
conexões
Organizamos a Associação de
Estudantes Adventistas do Sétimo Dia
(SDASA) na Universidade da Califórnia,
Berkeley, e apreciaríamos contatos com
associações de estudantes semelhantes
em outras partes do mundo. Entrem em
contato conosco por e-mail: will@
serendipite.com. Podem também visitar
nosso website: http/www/ocf/berkeley/
edu/-sdasa.
WILL SUTTON
Berkeley, California, E.U.A.
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Declaração
sobre abuso
sexual de
crianças*

E

ntre as pragas físicas e emocionais
que afetam a sociedade
contemporânea, nenhuma talvez seja
mais terrível e assustadora em suas
conseqüências do que o abuso sexual de
crianças. Consciente desta realidade, que
ocorre até em lares, escolas e
congregações cristãs, a liderança da Igreja
Adventista do Sétimo Dia fez em abril de
1997 uma “Declaração sobre abuso sexual
de crianças”. O texto da declaração é
incluído aqui para o benefício de nossos
leitores, com a oração de que ela possa
ajudar na prevenção e cura.
O abuso sexual de crianças ocorre
quando uma pessoa mais velha ou mais
forte do que elas usa seu poder, autoridade
ou posição de confiança para envolver uma
criança em um comportamento ou atividade
sexual. Qualquer atividade sexual entre
uma criança e o pai ou mãe, um parente, ou
padrasto ou madrasta ou o que tem a
guarda dela, é incesto.
Nos países em que foram realizados
estudos, uma em três meninas e um em
onze meninos informaram terem sofrido
abuso sexual antes dos 18 anos. Em mais
da metade dos casos houve a repetição do
abuso por um período de tempo, alguns por
meses, outros por muitos anos. A
comunidade cristã não está imune.
Na maioria dos casos, os que praticam
os abusos são homens, de qualquer faixa
etária, nacionalidade ou posição sócioeconômica. Muitas vezes são casados,
possuem filhos, têm empregos respeitáveis
e podem ser freqüentadores assíduos da
igreja. É comum que eles veementemente
neguem seu comportamento abusivo,
recusando-se a ver seus atos como um
problema, e racionalizam seu
comportamento ou colocam a culpa em
algo ou alguém.
Muitos deles colocam a culpa no
estresse, em sua forte necessidade de apoio
e afeição e/ou em um relacionamento
sexual inadequado e indiferente com o
cônjuge, nos efeitos das bebidas alcoólicas
e/ou em um lapso na estabilidade mental.
Contudo, a maioria das autoridades
concorda que a verdadeira questão do
abuso sexual de crianças está mais
relacionada com o desejo de poder e
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controle do que de sexo. Embora seja
verdade que muitos exibam inseguranças
profundamente enraizadas e baixa estima,
esses problemas nunca devem ser
aceitáveis como uma desculpa para o
abuso sexual de uma criança. É mito que o
comportamento dado ao flerte ou sedutor
da parte da criança leve o agressor ao
abuso.
O abuso sexual de crianças tem um
efeito devastador sobre suas vítimas ao
influenciarem dramaticamente a forma de
seu pensamento, sentimento e
comportamento durante o abuso e mesmo
muito tempo depois de sua ocorrência.
Muitas vezes termina em uma ampla gama
de dificuldades emocionais,
comportamentais e de relacionamento que
impedem um desenvolvimento normal. As
pessoas que sofrem abuso podem
desenvolver enfermidades
psicossomáticas, distúrbios ou
comportamento autodestrutivo e/ou
sentimentos de baixa estima, temor,
isolamento, ira, culpa, vergonha e
depressão. Muitas vezes elas têm
dificuldade para formar relacionamentos
chegados e íntimos, e muitas vezes
desenvolvem visões distorcidas de Deus e
dos outros. A longo prazo, o abuso sexual
pode levar ao rompimento do casamento e
da família, à malandragem, dependência
de drogas, promiscuidade, prostituição,
enfermidade mental e suicídio.
É essencial a educação preventiva
devidamente destinada a cada nível do
desenvolvimento. Quando há abuso, a
intervenção precoce por profissionais
treinados é a chave para a recuperação do
trauma do abuso. Os efeitos de curto e
longo prazos podem ser reduzidos quando
o aconselhamento profissional é buscado
para ajudar a vítima a vencer seus
sentimentos quanto ao abuso.
Quando Deus criou a família humana,
Ele começou com um casamento entre um
homem e uma mulher com base no amor e
confiança mútuos. Esse relacionamento é
ainda destinado a prover o fundamento
para uma família estável e feliz, onde a
dignidade, o valor e a integridade de cada
membro da família é protegido e
enaltecido. Cada criança, do sexo
masculino ou feminino, deve ser
considerada como uma dádiva de Deus. Os
pais têm o privilégio e a responsabilidade
de prover alimento, proteção e cuidado
físico aos filhos que lhes foram confiados
por Deus. Os filhos devem ser capazes de
honrar, respeitar e confiar nos pais, sem o
risco de abuso.
A Bíblia condena o abuso sexual nos
termos mais fortes possíveis. Ela vê

qualquer tentativa de confundir, macular ou
denegrir os limites pessoais, geracionais ou
de sexo pelo comportamento sexual abusivo
como um ato de traição e uma violação
brutal da personalidade. Ela abertamente
condena os abusos do poder, da autoridade
e da responsabilidade porque atinge o
âmago dos sentimentos mais profundos da
vítima quanto a si mesma, aos outros e a
Deus e destrói sua capacidade de amar e
confiar. Jesus usou palavras duras para
condenar os atos de quem quer que por
palavras ou ações levasse uma criança a
tropeçar.
Cremos que a Igreja tem uma
obrigação moral de estar ativamente
envolvida na prevenção do abuso sexual de
crianças. Estamos também comissionados a
auxiliar a vítima, o agressor e suas famílias
no processo de cura e recuperação e de
exigir que os agressores, principalmente se
forem obreiros ou líderes leigos, se
responsabilizem por manter um
comportamento digno de pessoas em
posição de liderança e confiança espiritual.
Como Igreja cremos que temos a
responsabilidade de:
1. Ouvir e dar crédito às pessoas que
sofrem de abuso sexual. As
pesquisas indicam que em apenas
uma pequena porcentagem dos
casos as crianças inventam uma
história. Na maioria dos casos, as
crianças não têm a experiência
nem a linguagem para inventar
mentiras sobre o comportamento
sexual.
2. Tornar-nos bem informados sobre
o abuso sexual e seu impacto sobre
nossa própria comunidade da
igreja.
3. Ajudar os ministros e líderes
leigos da igreja a reconhecerem os
sinais de advertência do abuso
sexual contra a criança e a saber
como responder apropriadamente
quando da suspeita do abuso ou
quando a criança informa que está
sendo sexualmente abusada.
4. Com o objetivo de
encaminhamento das vítimas
diretas e indiretas do abuso sexual,
estabelecer relacionamentos
apropriados com conselheiros
profissionais cristãos e agências de
proteção ao menor a quem se deve
dar as informações pertinentes
pois, mediante suas capacidades
profissionais, podem ajudar as
vítimas do abuso e suas famílias.
Continua na pág. 31
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INTERCÂMBIO

Amplie sua
rede de
amizades
studantes de faculdades ou de
universidades e profissionais
adventistas interessados em trocar
correspondência com colegas de outras
partes do mundo.
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Cherry Mae Abino: 22; solteira;
completando um curso de ciência
computarizada; interesses: cantar,
literatura inglesa, e tudo com referência a
computadores; correspondência em inglês
ou filipino. Endereço: Tabao Baybay, San
Enrique; Negros Ocidental; 6104
FILIPINAS.
Leandra da Silva Aleixo: 23;
solteira; estuda física na Universidade
Rural Federal do Rio de Janeiro;
interesses: ler, viajar, esportes e música;
correspondência em português. Endereço:
Rua A, Lote 13, Quadra F; Parque Núbia,
23093-550 Campo Grande, R.J.; BRASIL.
Kenia Alvarez Brooks: 25,
solteira; estuda ciência veterinária,
interesses; cinema, televisão, teatro,
música, informação sobre beleza e fazer
amigos; correspondência em espanhol,
inglês, ou francês. Endereço: Edifício #7;
Apto. 45-C, 3er. Piso: Reparto Obrero,
Guantanamo; CUBA.
Samuel Arsen: 31; solteiro, técnico
ótico e dental; interesses: música,
evangelismo público, receitas culinárias e
viajar; correspondência em inglês, japonês,
espanhol e tagalog. Endereço: c/o Narciso
Yurag; #27 Car Park, Multi-story Building;
Jalan Cator-2085; BRUNEI
DARUSSALAM.
Rosemarie D. Baldea: 32,
solteira; completou curso comercial;
interesses: troca de cartões postais, viajar,
ouvir música religiosa e cozinhar.
Endereço: Hipona S.D.A. Church;
Hipona, Capiz; 5802 FILIPINAS.
Naome U. Barro: 21; solteira:
estuda cosmetologia; interesses: ler, nadar
e recreação; correspondência em inglês,
tagalog ou cebuan. Endereço: 456 Mabini
St.; Palompon, Leyte; 6538 FILIPINAS.
Verby Bermudez: 21, solteiro;
estuda fisioterapia; interesses: cantar,
trocar correspondência e ler biografias;
correspondência em inglês, tagalog, ou
cebuan. Endereço: Mindanao Sanitarium
and Hospital; College of Medical Arts
Foundation; Tibanga, Iligan City; 7200
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FILIPINAS.
Mihaela Bucur: 26; solteira;

enfermeira e completando curso de
teologia; interesses: música clássica, belas
artes, religião e línguas estrangeiras;
correspondência em inglês, francês ou
romeno. Endereço: Str. Mircea Eliade, Nr.
149, Bl. G80, Sc. AII, Et.2, Ap.32; Loc.
Oltenita 8350, jud. Calarasi; ROMÊNIA.
Cecile Alegre Coo: 22; solteira,
estuda música (violino); interesses: ler,
concertos, psicologia e artes teatrais;
correspondência em inglês. Endereço: 170
Baesa Road; Kalookan City, Metro
Manila; 1401 FILIPINAS.
Renato Augusto Guariglia
Costa: 23; solteiro; estuda administração

de empresas; interesses: esportes, futebol
e carros; correspondência em inglês,
francês, alemão, potuguês ou espanhol.
Endereço: Av. Visconde de Nova Granada
N0. 374; 06130-130 Bela Vista, Osasco,
S.P.; BRASIL.
Hanson Emils Diaba: 34;
solteiro; estuda teologia; interesses:
escrever, esportes, ler publicações
religiosas e outras culturas;
correspondência em inglês. Endereço:
Valley View College; P.O. Box 9348;
Airport, Accra; GANA.
Victor Alexis Dotey: 25; solteiro;
estuda mecânica de contrução; interesses:
trocar fotos, escutar música, viajar e
esportes; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 283. Ahimota, Accra;
GANA.
Rebeca Elena Duran: 20;
solteira; estuda terapia respiratória na
Universidade Adventista Antiliana;
interesses: colecionar moedas e selos,
tocar piano e viajar; correspondência em
espanhol. Endereço: Box 118; Mayaguez,
Puerto Rico 00681; E.U.A.
Lydia Edoh: 28; solteira;
secretária-recepcionista na União
Adventista do Sahel; interesses: música,
leitura, viajar e fazer novos amigos;
correspondência em francês ou inglês.
Endereço: B.P. 2157; Lome; TOGO.
Andrew C. Evans: 27,; solteiro;
estudando ciência geral e educação
religiosa; interesses: ler e escrever;
correspondência em inglês; Endereço:
Farm Hill Lot 4; White River P.A.; St.
Ann; JAMAICA.
Miriam F. Flores Molina: 33;
solteira; engenheira civil e
hidrogeologista; interesses: colecionar
cartões postais e selos, ciclismo, música,
fotografia e natureza; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Col.
Miraflores, Bl.23; Casa #3950, Calle 12
Sur; Tegucigalpa; HONDURAS.

Marduqueu Andrade Freitas:

29; solteiro; tem diploma em matemática;
interesses: fotografia, música e
composição; correspondência em
português. Endereço: Rua Vitoriano
Palhares 23; Jd. Magdalena; 05890-320
São Paulo, S.P. BRASIL.
Mayeth Gatangay: 20; solteira;
estuda a fim de obter diploma em
educação secundária; interesses: cantar,
tocar violão, escutar música suave,
cozinhar e excursões; correspondência em
inglês ou filipino. Endereço: Philippine
Union College - Naga View Campus; P.O.
Box 6078; Naga City, 4400 FILIPINAS.
Sylvanie Gengan: 19; solteira;
completou estudos secundários e planeja
fazer estudos posteriores; interesses: ler,
música, colecionar selos, cartões postais e
chaveiros; correspondência em inglês or
francês. Endereço: Avenue
Nanajoragassen; Vacoas; MAURICIUS.
Miguel Gomez Rivero: 23;
solteiro; estuda auto-mecânica; interesses:
música, cinema e fazer novos amigos;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Calle Jesus Menendez #27A
entre Ignacio Agramonte y final;
Municipio Ciro Redondo; Provincia Ciego
de Avila; CUBA.
Yonel Glez Gonzalez: 23,
solteiro; completando curso universitário
em engenharia mecânica; interesses:
estabelecer amizade com outros jovens
adventistas; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Ana Betancourt #67
entre Marti y Benito Morell; Guaimaro,
Camaguey; 72600 CUBA.
Osvaldo Guzman Lopez: 27;
solteiro; preparando-se para um doutorado
em educação; interesses: ler, música,
viajar e poesia; correspondência em
espanhol. Endereço: Cond. Parque Centro
A-17; San Juan, Puerto Rico 00918;
E.U.A.
Hugo Hernandez Cutino: 28;
casado; tem diploma em economia e
estuda para um mestrado em educação;
interesses: tocar instrumentos musicais,
cantar, partilhar a fé, esportes e ajudar
juventude problemática; correspondência
em inglês ou espanhol. Endereço: Eusebio
Castillo, No. 3; Tacotalpa, Tabasco; 86870
MÉXICO.
Ammie P. Hilairon: 23; solteira;
completando curso em gerência de hotel e
restaurante; interesses: ler, excursões,
natação, colecionar selos e cozinhar;
correspondência em inglês. Endereço:
Rizal Street, District II; Sibalom, Antique;
5713 FILIPINAS.
Muhamed Jumba: 23; solteiro;
natural da Ruanda; prepara-se para
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cartões postais; correspondência em
inglês, português ou espanhol. Endereço:
Blvd. Miguel de la Madrid 2602, Casa 15;
Cond. Horizontal Las Trojes de Cristal;
Augascalientes Ags.; 20118 MÉXICO. Email: z309@ventas;gnp.com.mx.
Jackson Maina: 21; solteiro;
estudando contabilidade; interesses:
natação, ler e esportes; correspondência
em inglês. Endereço: P.O. Box 188;
Quizii; QUÊNIA.
Jean B. Mariveles: 25; solteira;
enfermeira; interesses: cantar, ouvir
música, viajar e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço:
1216 Phil Railway Street; Roxas City
5800 FILIPINAS.
Ivison dos Passos Martins: 25;
solteiro; estuda teologia; interesses:
línguas estrangeiras, música sacra, viajar e
trocar cartões postais; correspondência em
inglês, francês, italiano, português ou
espanhol. Endereço: R. Francisco Gueiros,
581; B. Heliopolis; 55290-000 Garanhuns,
PE; BRASIL.
Serge Betsaleel Mathodi: 27,
solteiro; estuda teologia na Universidade
de Kinshasa; interesses: música, cantar,
violão, a Bíblia e matemática;
correspondência em inglês, francês,
alemão, espanhol ou suahili. Endereço:
P.B. 1312; Limit’e Kinshasa;
REPÚBLICA DO CONGO.
Rodrick Wayunji M’hango: 31,
solteiro; contabilista, trabalhando com
Zambia Consolidated Copper Mines;
interesses: outras culturas, excursão,
viajar, compor e cantar cânticos religiosos,
jardinagem e esportes; correspondência
em inglês. Endereço: P.O. Box 21972;
Kitwe, ZÁMBIA.
Maria Aparecida Messias: 37;
solteira; enfermeira; interesses: natureza,
viajar, psicologia, medicina natural e
trocar cartões postais; correspondência em
inglês, português ou espanhol. Endereço:
Rua Raldão P. de Melo, 121; Bairro Júlio
de Mesquita Fo.; 18053-160 Sorocaba;
S.P.; BRASIL.
Marie-Louise Moiret: 23;
solteira; estuda contabilidade; interesses:
viajar, voleibol, agricultura, leitura e tocar
trombeta; correspondência em francês ou
espanhol. Endereço: c/o Mme. Christine
Aliker; Voie No. 5, Petit Florentin; Plateau
Fofo; 97233 Schoelcher; MARTINICA.
Philemon A. Ndaya: 25; solteiro;
prepara-se em pedagogia; passatempos:
ouvir boa música, ler, esportes e visitar
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: P. O. Box 724; Eldoret;
QUÊNIA.
Dulphine Newton: 29; solteiro;

gerente de hotel; interesses: compor e
tocar música; viajar e encontrar novos
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: Million Dollar Companies; c/o
Miss Josephine Tawiah; Field Engineers
JSS; P.O. Box 450; Teshie Camp; Accra;
GANA.
Annie C. Obero: 21; solteira;
estuda contabilidade; interesses: cantar,
pregar, ensinar e contar histórias;
correspondência em inglês ou tagalog.
Endereço: San Agustin Street, Purok
Lngka; La Carlota City, Negros Ocidental;
6130 FILIPINAS.
George Onyancha: 23; solteiro;
completa um diploma em engenharia
elétrica; passatempos: ler, fotografia,
atividades da igreja e testemunhar;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 16927; Mombasa; QUÊNIA.
Mônica Oropeza Plasencia: 19;
solteira; estuda biologia na Universidade
Adventista das Antilhas; interesses: ouvir
música; esportes, nadar e viajar;
correspondência em espanhol. Endereço:
Box 118; Mayaguez, Puerto Rico 00681;
E.U.A.
Aimer Padilla Dominguez: 21;
solteiro; estuda mecânica; interesses:
trocar opiniões por carta e fazer novos
amigos; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Edifício #6,
Apartamento #3; Municipio Bolívia,
Provincia Ciego de Avila; 67300 CUBA.
Dalia Paid: 30; solteira; professora
de matemática numa academia adventista;
interesses: pintura a aquarela e carvão,
cantar, colecionar poemas e acampar;
correspondência em inglês. Endereço:
Nothern Mindanao Conference; P.O.Box
127, Puntod; Cagayan de Oro City; 9000
FILIPINAS.
Evan Jeremy Paki: 23; solteiro;
completou um diploma em direito, foi
admitido na ordem de advogados, planeja
lecionar Direito na Universidade de Papua
New Guinea; interesses: viajar, música,
esportes e ler; correspondência em inglês.
Endereço: P.O.Box 329; University Post
Office, N.C.D.; PAPUA NOVA GUINÉ.
Linda Panday: 20; solteira;
completa um bacharelado; interesses:
colecionar selos, cartões postais e moedas,
cozinhar, viajar e fotografia;
correspondência em inglês. Endereço: c/o
Subodh Panday; Christan Para, P/O
Dis.Gopalganj; BANGLADESH.
Daniela Cardona Peres: 23;
solteira; completa um diploma em
administração de empresa; interesses:
tocar música cristã, excursões e fazer
novos amigos; correspondência em
português ou inglês. Endereço: Rua Dr.
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diploma em estudos islâmicos e literatura
inglesa em Tripoli; interesses: ler o Corão,
jogar voleiból e fazer novos amigos;
correspondência em inglês ou francês.
Endereço: Islamic Call Society; P.O. Box
86006; Tripoli, LÍBIA.
Sydney F. Kankuzi: 26; solteiro;
formando-se em breve como professor de
inglês na Universidade de Malaui;
interesses: música evangélica, fazer
amigos e ler literatura religiosa;
correspondência em inglês. Endereço: c/o
Mr. C. Kankuzi; Commercial Bank Lilongwe Branch; P.O. Box 522;
Lilongwe; MALAUI.
Sari Koponen: 24; solteira; estuda
línguas estrangeiras; interesses: outras
culturas, viajar, partilhar a fé e atividades
ao ar livre; correspondência em finlandês,
inglês, francês ou sueco. Endereço:
Laivapojankuja 3B28; 00180 Helsinki;
FINLÂNDIA.
Melanie S. Kwan: 23; solteira,
leciona música e inglês em uma academia
adventista; interesses: viajar, ler,
evangelismo, acampar e nadar;
correspondência em inglês. Endereço: Box
500; Lillooet, B.C.; CANADA VOK 1VO.
Joshua Labuvolo: 28; solteiro;
literatura evangelista; interesses:
atividades da igreja, nadar, música cristã e
ajudar a outros; correspondência em
inglês. Endereço: c/o Western Pacific
Union Mission; P.O. Box 930; Honiara;
ILHAS SALOMÃO.
Leoney Leal: 22; solteira; estuda
medicina e inglês; interesses: viajar,
crianças, tocar piano e ler;
correspondência em inglês e português.
Endereço: Rua Poço Verde 318; Bairro
Pereira Lobo, 49050-600 Aracajú,
Sergipe; BRASIL
Didsineia Pereira de Lima: 23;
solteira, completando curso em
computação; interesses: viajar, ciclismo,
acampar e cantar; correspondência em
inglês, italiano, português ou espanhol.
Endereço: Rua Angelina Cavalli, 186;
Jardim Adriana, 83408-510 Colombo,
Paraná; BRASIL.
Gideoneia Pereira de Lima: 22,
solteira; tem curso em ciência de
computação; interesses: computadores,
acampar, cantar e fazer novos amigos;
correspondência em português, espanhol
ou italiano. Endereço: Rua Angelina
Cavalli, 186. Jardim Adriana, 83408-510
Colombo, Paraná; BRASIL.
Jorge Lozano Gama: 25;
solteiro; completou curso em engenharia
eletrônica; é gerente de vendas em uma
companhia de seguro; interesses: esportes,
ler e discutir tópicos religiosos e trocar

Lauro Dornelles, 608, Apto.401; Bairro
Centro; 97541-151 Cidade de Alegrete,
RS; BRASIL.
Beryl Perigo: 22; solteira; estuda
pedagogia; passatempos: cantar, esportes e
leitura; correspondência em inglês.
Endereço: Norberto Bana, Sr. Memorial
S.D.A. School; San Pedro District,
Pagadian City; 7016 FILIPINAS.
Welson Priestramos: 28;
solteiro; homem de negócios; interesses:
Compor cânticos, estudar a natureza,
filmar vídeos e viajar; correspondência em
inglês. Endereço: Lot 91, Tmn. Wong Wo
Lo; F.T. Labuan; Sabah; MALASIA.
Yaun Yong Qian: solteiro; planeja
tornar-se professor e escritor; interesses:

poesia, cooper, viajar e colecionar selos;
correspondência em chinês, inglês ou
malaio. Endereço: Blk 205 #11-1087; Ang
Mo Kio Ave 1; Cingapura 560205;
REPÚBLICA DE CINGAPURA.
Mario Cesar Ramirez Moreno:

24; solteiro; estuda contabilidade;
interesses: futebol, viajar, fotografia e
reuniões de jovens; correspondência em
espanhol. Endereço: 4a. Oriente Norte No.
1360; Tuxtla Gutierrez; Chapas;
MÉXICO.
Charles Rampanelli: 19; solteiro;
estuda teologia no IAE Campus Central;
interesses: pregar, cantar, aprender outras
línguas e trocar cartões postais:
correspondência em inglês, francês,

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:
●
●

●
●

●
●

●
●

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.
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Dirija sua correspondência para: Dialogue Editors; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: 301-680-5060. Fax: 301-622-9627.
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alemão, português ou espanhol. Endereço:
Rua Amaro Franco de Oliveira, 621-A; B.
Jardim do Sol, 13165-000 Engenheiro
Coelho, S.P.; BRASIL.
Claudia Santos: 28; solteira;
professora assistente; passatempos: viajar,
cozinha vegetariana e cantar;
correspondência em português, francês ou
espanhol. Endereço: Rua 4 de Julho, 60 R/
CH; Pedrulha, 3020 Coimbra; PORTUGAL.
Cláudia Valeria Santos
Santana: 27; solteira; completou um

curso em manejo de recursos humanos;
interesses: música, leitura e fazer novos
amigos; correspondência em português.
Endereço: R. Sebastiana Vieira Borges,
07; B. República, 29072-640 Vitória, ES;
BRASIL.
Geni de Oliveira Santos: 34;
solteira; diplomada em educação e
geografia e ensina numa escola pública:
interesses: acampar, atividades da igreja,
ler, música e cantar; correspondência em
português. Endereço: Caixa Postal 22;
11930-000 Pariquera-Açú, SP; BRASIL.
Nidia Santos: 26; solteira;
contabilista; interesses: leitura, pintar
aquarela, acampar e trabalhar com
crianças; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Leandro Valle #2913,
Col. Guerrero; Nuevo Laredo, Tampico;
88240 MÉXICO.
Rualnildo Santos: 45; solteiro;
professor de matemática e músico;
interesses: trocar cartões postais, opiniões
e fotos; correspondência em inglês ou
português. Endereço: Caixa Postal 683;
50001-970 Recife, PE; BRASIL.
Diana G. Serbezowa: 33;
solteira; professora de piano; passatempos:
tocar música evangélica, colportagem, e
colecionar Bíblias estrangeiras;
correspondência em inglês ou francês.
Endereço: 21 Ivan Alexander St.; Sliven
8800; Burgas; BULGÁRIA 903.
Natalie Sidorenko: 19; solteira;
interesses: leitura, música cristã e trabalhar
com jovens; correspondência em inglês ou
russo. Endereço: UI, Oktabrska 533/1;
Cherkassy 257006; UCRÂNIA.
Vivian Tolentino da Silva: 21;
solteira; estuda ciências e matemática;
interesses: música, natação, esportes e
viagens: correspondência em inglês,
português ou espanhol. Endereço: R.
Caconde, 471, 7º And.; 01425-011 Jd.
Paulista, SP; BRASIL.
Irene Cândida Simão: 30;
solteira; estuda pedagogia; interesses:
música sacra, dar estudos bíblicos, cozinha
vegetariana e fazer novos amigos;
correspondência em inglês, português ou
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outros países; correspondência em
espanhol. Endereço: Union #108 entre
Aguilera y Rastro; Holguin; 80100 CUBA.
Giselle M. Vaz: 17; solteira; estuda
pedagogia; interesses: música religiosa,
tocar piano, servir a Jesus e fazer novos
amigos; correspondência em português.
Endereço: Escola Adventista, Rua José
Teixeira D’Avila, 3667; Caixa Postal 822;
87501-030 Umuarama, Paraná; BRASIL.
Pia Viherlahti: 27; solteira; faz um
mestrado em educação na Universidade de
Turku; interesses: voleibol, costurar, viajar
e esportes ao ar livre; correspondência em
inglês, finlandês ou sueco. Endereço:
Kerttulinkatu 16 ba 17; 20500 Turku;
FINLÂNDIA. E-mail: piavih@utu.fi.
Loreta S. Wells: 27; solteira;
arquiteta; interesses: patinação, música,
bons filmes e costurar; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Francita
#336, Col. Bellavista; Salamanca,
Guanajuato; 36730 MÉXICO.
Joy Terry Wilson: 23; solteira;
estudo computação; interesses: natação,
leitura, ver filmes, jogos de vídeo e peteca;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 53575; Nairobi; QUÊNIA.
Kwabena Baakye Yiadom: 31;
solteiro; estuda teologia; passatempos:
estudos bíblicos, tênis e futebol;
correspondência em inglês. Endereço:
Valley View College; P.O. Box 9358;
Airport, Accra; GANA.

Abuso sexual
Continuação da pág. 27

5.

6.

7.
Se você é 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, passatempos ou
interesses e língua(s) nas quais quer
corresponder. (Vamos 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,
EUA. Por favor, datilografe ou use letra
de imprensa clara. Pode também nos
enviar a informação via e-mail:
104472.1154@compuserve.com. Só
alistaremos aqueles que fornecerem
toda informação pedida acima. A
revista não assume responsabilidade
pela exatidão da informação dada ou
pelo conteúdo da correspondência que
possa resultar.

8.

Criar diretrizes/praxes para
auxiliar os líderes da igreja
responsáveis por manter a
prestação de contas do agressor
por seus atos e pela
administração da devida
disciplina.
Apoiar a educação e
enriquecimento das famílias e de
seus membros ao:
a. Retificar as crenças
religiosas e culturais
comumente mantidas e que
podem ser usadas para
justificar ou acobertar o
abuso sexual contra a
criança.
b. Estabelecer um senso
saudável de valor pessoal
em cada criança,
capacitando-a a respeitar a
si mesma e aos outros.
c. Promover relacionamentos
cristãos entre homens e
mulheres, no lar e na
igreja.
Promover um ministério de
cuidado, de apoio redentivo na
comunidade da igreja para as
vítimas e agressores,
capacitando-os a ter acesso à rede
de recursos profissionais na
comunidade.
Encorajar o treinamento de
profissionais na área da família
para facilitar o processo de cura e
recuperação das vítimas de abuso
e dos agressores.

(A declaração acima está
fundamentada nos princípios expressos
nas seguintes passagens bíblicas: Gênesis
1:26-28; Gênesis 2:18-25; Levítico 18:20;
II Samuel 13:1-22; Mateus 18:6-9;
I Coríntios 5:1-5; Efésios 6:1-4;
Colossenses 3:18-21; I Timóteo 5:5-8.)
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espanhol. Endereço: Rua Francisco Giron,
Nº 597; Parque Morro Doce, 05267-000
São Paulo, SP; BRASIL.
Elvie O. Simbajon: 23; solteira;
completando um curso em educação
secundária; passatempos: tocar violão,
cantar, ler histórias e qualquer atividade
que me leve mais perto de Deus;
correspondência em inglês. Endereço:
Salera’s Boarding House; in front of SMC
Annex; 0071 Rizal Avenue; Pagadian
City; 7016 FILIPINAS.
Fred Ssebuguzi: 20; solteiro;
estuda medicina veterinária na Makerere
University; interesses: ouvir música cristã,
viajar e fotografia: correspondência em
inglês. Endereço: c/o Mr. B. Kikoniogo;
B.P. 9038; Kampala; UGANDA.
Luz Sugano: 21; solteira; estuda
para uma diploma em educação secundária
com ênfase em religião; interesses: ler;
excursões e fazer amigos: correspondência
em inglês. Endereço: Central Philippine
Adventist College; P.O. 420; Bacolod
City; 6100 FILIPINAS.
Carol-Anne Sullivan: 30; solteira;
estudante doutoral em neuro-psicologia
cognitiva; interesses: música clássica e
religiosa; piano, violão, cantar, jogar
peteca; correspondência em inglês.
Endereço: Flat 67, Wensley Court; 193
Wensley Road; Colby Park; Reading,
Berkshire; RG1 6EA, INGLATERRA. Email: cas8@york.ac.uk.
Rosemarie Toledo: 45; solteira;
assistente social; interesses: natureza,
viajar e ajudar a outros; correspondência
em espanhol. Endereço: Apartado Postal
352; Valencia 2001, Estado Carabobo,
VENEZUELA.
Ester D. Uba: 31; solteira;
enfermeira registrada trabalhando num
hospital adventista; passatempos:
cozinhar, ouvir música religiosa e cantar;
correspondência em inglês. Endereço:
Bagintaas, Valencia, Bukidnon; 8709
FILIPINAS.
Nolene Upton: 19; solteira; estuda
psicologia; interesses: leitura, ginástica,
viajar e acampar; correspondência em
inglês. Endereço; 103 Westville Road;
Westville 3630; Kwazulu, Natal; AFRICA
DO SUL.
Ginalyn C. Valde: 22; solteira;
estuda biologia; passatempos: leitura,
excursões, nadar e ouvir música religiosa;
correspondência em inglês. Endereço:
Mountain View College; Valencia,
Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Leydis Varela Parra: 20; solteira;
estuda comércio; interesses: estabelecer
contatos com jovens adultos adventistas e
aprender acerca da Igreja Adventista em

PRIMEIRA
PESSOA

●

●

●

●

●

●

●

Q

uando comecei meu estudo de
física na Universidade Central da
Venezuela — a de maior prestígio
em meu país — estava apreensiva,
como a maioria dos estudantes adventistas,
que eu teria de enfrentar o problema de
exames no sábado. No começo de cada
semestre orava fervorosamente que Deus
interviesse de modo que, se fosse Sua
vontade, não houvesse tal exame. Mas
aquele dia finalmente chegou.
Durante o segundo semestre de meu

Exames no
sábado:
problema ou
oportunidade?

● ● ● ● ● ●

Rebeca
S. Diez
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segundo ano, matriculei-me em
Matemática III e Mecânica I. No
primeiro dia de aulas, o professor de
matemática anunciou que, a fim de
aliviar a pressão associada com exames,
ele planejava marcá-los para o sábado.
Minha mente disparou: “Devia pedir uma
exceção naquele momento ou devia
abordar o professor no final da aula? Que
faria se ele rejeitasse meu pedido de um
horário diferente? Por que permitia Deus
que isso me acontecesse?”
Decidi abordá-lo em particular no
final da aula. Expliquei-lhe as razões
para meu pedido e, para meu grande
alívio, ele me disse que me ajudaria
mudando o horário dos exames para
quarta-feira. Senti-me tão grata!
Na classe de Mecânica I tive ocasião
de granjear a amizade de vários colegas e
de partilhar com eles minha fé e

esperança cristãs. Além disso, fiz bom
conhecimento com o professor ao
partilharmos nosso interesse comum em
vegetarianismo e na língua alemã.
Durante um período de recreio, enquanto
conversávamos informalmente no
corredor, ele perguntou-me se eu
praticava meditação. Respondi
afirmativamente, dizendo que cada dia
eu falava com Deus em oração e
meditava sobre Sua palavra. Ao
voltarmos para a classe, ele falou
brevemente sobre os benefícios da
meditação e acrescentou: “Há muitos que
dizem que crêem em Deus, mas não
seguem Seu caminho. Para realmente
seguir o caminho de Deus, é necessário
devoção total”.
Eu queria falar mais claramente com
esse professor sobre minha fé, porque
sentia que ele era um indagador sincero,
mas não achei oportunidade de fazê-lo.
Mais perto do fim do semestre, li no
quadro de anúncios que o exame final de
Mecânica I ia cair no sábado. Embora
apreensiva, senti que Deus me estava
dando uma oportunidade de testemunhar
a esse professor.
No final de uma das aulas, expliquei
ao professor que eu não podia fazer o
exame na data marcada. Ele queria saber
se meu pedido tinha que ver só com
aquele sábado em particular ou com
qualquer outro sábado. Ouvindo minha
resposta afirmativa, ele indagou se isso
também se aplicava à sexta-feira à noite.
Senti que ele suspeitava que atrás de meu
pedido havia convicções religiosas. O
professor disse que veria o que podia
fazer para me ajudar. Naquela noite orei
a Deus: “Senhor, estou pronta a
testemunhar a este professor, mas deves
dar-me a oportunidade!” Na manhã
seguinte, depois da aula, o professor
queria confirmar se minha decisão de
fazer o pedido para uma data diferente
para o exame final, era definitiva.
Respondi que era, “mesmo minha vida
estava em jogo”.
“Você não está exagerando?”
perguntou o professor, intrigado. Isto
deu-me a oportunidade de citar suas
próprias palavras à classe, quando disse
que para realmente seguir o caminho de
Deus, era preciso devoção total.
Expliquei que cada sábado eu tinha um
encontro pessoal com Deus e que isso
era uma prioridade em minha vida.
Orando silenciosamente, também lhe dei
um esboço breve do fundamento bíblico
de minhas convicções e falei-lhe da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual
era membro.
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professor. Ele disse que conhecia
colegas na profissão que são adventistas
e que para eles o sábado é um dia
especial, de pôr-de-sol a pôr-de-sol.
Além disso, contou-nos que no ano
passado outro estudante adventista em
seu curso decidiu sair da classe porque
os exames foram marcados para o
sábado. Somos tão gratos por sua
fidelidade a suas convicções! Posso
imaginar a reação desse professor se
tivesse visto incoerência entre
estudantes adventistas.
Conheço também um estudante
adventista que faz um curso de gerência
em minha universidade, que teve de
matricular-se no mesmo curso sete vezes
sucessivas porque os exames eram
sempre marcados para o sábado e ele
sempre se recusava a fazê-los naquele
dia especial. Visto que não podia ter a
data mudada, de um ponto de vista
humano ele “desperdiçou” dois anos e
meio. Mas Deus sabe do resultado final.
Muitos professores e estudantes
souberam da lealdade de meu amigo à
sua fé. Creio que seu testemunho pode
ser usado pelo Espírito Santo para
despertar a consciência de outros e leválos à verdade de Deus. Aquilo que é um
“desperdício” e derrota aparente pode
tornar-se uma vitória e um ganho eterno.
“Quem sai andando e chorando enquanto
semeia, voltará com júbilo trazendo seus
feixes”. Salmo 126:6.
A partir de minha própria
experiência, quero fazer um apelo
pessoal a estudantes universitários
adventistas em toda parte. Não ore para

que Deus o livre de enfrentar aulas ou
exames no sábado. Antes peça-Lhe que
lhe dê sabedoria e força para enfrentar o
desafio e tornar-se uma testemunha fiel.
O que parece ser um problema em seus
estudos pode ser uma oportunidade que
Deus lhe apresenta para partilhar sua fé
com seus professores e colegas. Por que
“como invocarão Aquele em quem não
creram? e como crerão nAquele de quem
nada ouviram? e como ouvirão, se não há
quem pregue”? Romanos 10:14.
O destino eterno de muitos
estudantes e professores em campi
universitários em toda parte pende na
balança. Seu próximo exame marcado
para um sábado e sua lealdade e tato bem
podem ser os fatores que lhes darão uma
chance de conhecer a Deus, aceitar Sua
graça que salva, e unir-se à sua família
na Terra.
(*) O Grupo de Estudantes Adventistas da
Universidade Central da Venezuela envolve
estudantes adventistas em apoio mútuo e em ação
evangelística. Apreciamos contato com estudantes
adventistas de outros campi e de outras
associações de estudantes adventistas. Podem
comunicar-se conosco em espanhol, inglês,
alemão ou português. Escrevam para mim ou para
Javier Escobar, um dos oficiais do Grupo, no
endereço postal seguinte: Apartado 47-797;
Caracas, 1064-A; Venezuela. Podem também
comunicar-se conosco via E-mail:
jgarcia@strix.ucv.ciens.ve;
jescobar@strix.uvc.ciens.ve; ou
rdiez@strix.ucv.ciens.ve.

“Cada dia Deus diminui um
pouco da água, e assim
há lugar para brincar
na praia”.
Reimpresso com permissão de
Bil Keane.

©
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● ● ● ● ● ●

O professor anunciou à classe de
Mecânica I que um dos estudantes não
podia fazer o exame final na data
marcada por motivos de consciência.
Disse que se todos os 33 estudantes
assinassem um pedido formal, ele o
levaria ao Escritório de Coordenação de
Estudos e tentaria mudar a data. Isto foi
precisamente o que aconteceu. Que
alívio e que alegria!
Baseando-nos nessas conversações e
contatos amistosos que o professor tinha
tido com outros estudantes adventistas,
nós o convidamos a assistir a uma
preleção sobre nutrição apresentada por
um médico adventista e patrocinada pelo
Grupo de Estudantes Adventistas na
Universidade Central da Venezuela.* Ele
ficou bem impressionado, e continuamos
a orar por ele. Mas isto foi apenas o
começo...
Como resultado desses incidentes,
todos meus colegas na classe de
Mecânica I ficaram sabendo da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, cujos
membros se deleitam em adorar a Deus
no sétimo dia, e sobre as vantagens de
um estilo de vida saudável, baseado nas
instruções de Deus. Eles espalharam a
notícia através da Escola de Ciências e
logo começamos a ver os resultados
maravilhosos de nosso testemunho e
nossas orações.
Pela graça de Deus, dois de meus
colegas em Mecânica II começaram a
estudar a Bíblia conosco e mais tarde
uniram-se à Igreja Adventista mediante o
batismo. Um deles foi Javier, agora meu
noivo, e o outro, João. Um outro
estudante, Eduardo, pensa em dar o
mesmo passo. Três outros estudantes que
não estavam tomando os cursos de
Mecânica I e II, foram também
batizados. Vários membros do Grupo de
Estudantes Adventistas estão agora
dando estudos bíblicos a cerca de vinte
moços e moças, a maioria deles colegas
universitários. Confiamos na promessa
da Bíblia: “Lança o teu pão sobre as
águas, porque depois de muitos dias o
acharás”. Eclesiastes 11:1.
E não sou a única adventista na
Escola de Cíências — agora somos um
grupo dinâmico!
Alguns leitores podem pensar: “Ela
teve sorte e agora tudo é fácil para ela e
para seus colegas adventistas na
universidade”. Não creiam um só
momento que nossa provação findou.
Deus sabe porquê. Este ano, de novo,
tenho exames marcados para o sábado.
Felizmente João e eu somos estudantes
na mesma classe e juntos abordamos o

ANÚNCIOS

●

Atenção
Músicos
Adventistas!

S

e vocês se preocupam com a música
na Igreja Adventista do Sétimo Dia,
vocês estão convidados a se tornarem
membros da Associação Internacional de
Músicos Adventistas (IAMA).
Estabelecida em 1982, ela provê um foro
no qual músicos adventistas podem
partilhar seus interesses e perícia
profissionais uns com os outros. Além de
publicar uma revista em inglês — Notes
— a associação oferece subdivisões
especializadas para artistas, diretores de
coro, compositores, professores de música
e musicologistas. Para mais informação e
subscrição, escrevam para: International
Adventist Musicians Association; P.O.
Box 476; College Place, WA 99324;
E.U.A. E-mail: shulda@wwc.edu.

●

●

●

●

●

●

Especialmente Centros de
para
Estudos
Estudantes e Religiosos
Profissionais
atrocinados pela Missão Global
Adventista do Sétimo Dia, há agora
Adventistas
cinco centros de estudos que focalizam
sua atenção sobre quatro das principais
no Ramo de
religiões do mundo e o desafio urbano.
Centro para Relações AdventistasSaúde!
Muçulmanas. Diretor, Jerald Whitehouse.
Endereço: P.O. Box 1223; Loma Linda,

P

U

m grupo internacional de
especialistas adventistas do sétimo
dia reuniu-se em 1993 na sede da
Igreja para uma Conferência de Estudo
sobre Teologia Adventista, Filosofia e
Prática de Saúde e Recuperação. As 24
monografias apresentadas foram editadas e
publicadas em conjunto sob o título Health
2000 and Beyond. Leitores interessados
em obter uma cópia desta compilação de
263 páginas podem escrever para: GC
Health and Temperance Department;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904; E.U.A. E-mail:
74617.1634@compuserve.com.

Departamento de Ciências Naturais
Bacharelado de Ciência em Geologia
A Universidade de Loma Linda oferece agora a oportunidade de estudar geologia num
ambiente Adventista do Sétimo Dia que inspira fé, com professores que são pesquisadores
experimentados. O programa também é envigorado pela associação com programas mais
adiantados em biologia e geologia. Os dois primeiros anos do programa não graduado são
feitos em qualquer faculdade ou universidade acreditados, e os últimos dois anos na
Universidade de Loma Linda. Especializações são possíveis em sedimentologia, paleontologia
e geologia ambiental, e podem incluir preparação para ensino secundário.

● ● ● ● ● ●

Para mais informação escrever para
Dr. Robert Cushman,
Department of Natural Sciences,
Loma Linda University,
Loma Linda, CA 92350, E.U.A.
ou e-mail bcushman@ccmail.llu.edu,
ou chamar 1-800-422-4558,
discar 6 e pedir a extensão 44530.
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CA 92354; E.U.A. Telefone: (909) 8244563. Fax: (909) 824-4845. E-mail:
102555.1163@compuserve.com.
Centro para Missão Urbana Global.
Diretor, Bruce Moyer. Endereço: Institute
of World Mission; Andrews University;
Berrien Springs, MI 49104; E.U.A.
Telefone: (616) 471-6532. Fax: (616) 4716252. E-mail: 74617.2465@
compuserve.com.
Centro para Estudo do Hinduísmo.
Diretor, Ramesh Jadhav. Endereço:
Southern Asia Division, Post Box 2, HCF;
Hosur 635110, Tamil Nadu, Índia.
Telefone: 91-4344-22170; fax: 91-434422090; E-mail: sudhq@giasbg01.
vsnl.net.in.
Centro Religioso para Estudo do
Budismo. Diretor, Clifton Maberly.
Endereço: Thailand Mission; P.O.Box
234; Prakanong, Bangkok 10110;
Tailândia. Telefone: 66-2-391-3595. Fax:
66-2-381-1928; E-mail:
maberly@compuserve.com.
Centro Mundial de Amizade
Judaica. Diretor, Isaac Poseck. Endereço:
Porvenir 36; Santiago; Chile. Telefone:
56-2-222-5880; Fax: 56-2-222-0306. Email: 107777.3557@compuserve.com.
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ET CÉTERA

SOBRENATURAL

●

●

●

●

●

●
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Crê você em anjos? Estes
seres que vêm do Céu e que
visitam regularmente a Terra?!

Precisa ser realmente
besta para crer
absurdos como este!

Não quero falar de besteiras
como esta! Falemos de outra
coisa!

Que tal, sobre discos
voadores e extraterrestres por exemplo . . .
Eis aí um tópico fascinante!

© Guido Delameillieure

Como é isto possível . . .
em nosso século de
racionalismo e ciência?!

“Pois haverá tempo em que não suportarão
a sã doutrina; pelo contrário cercar-se-ão
de mestres, segundo as suas próprias
cobiças, como que sentindo coceira nos
ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à
verdade, entregando-se às fábulas”.
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— II Timóteo 4:3 e 4.
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