Publicado em
Espanhol
Francês
Inglês
Português

Mártires modernos:
Fé a qualquer preço
O Modelo do Big Bang:
Uma avaliação
Ellen White e a
Teologia Adventista
Volume 10
Número 1

1

Narciso e Sansão

Conteúdo
3

Cartas

Artigos

Perfis
20

Elizabeth Ostring
— Dixil L. Rodriguez

22

5

Harrington Fitz Henry

Uma reflexão teológica e experiencial do

— Iris Henry

testemunho cristão em meio à perseguição.

Logos
24

Mártires modernos: Fé a qualquer preço

Vendo através dos olhos de Jesus

— Jerry Moon

— Rubén Ramos

Em Ação
26

Aventistas na Universidade da
Califórnia, Berkeley!
— Wil Sutton

27

Servindo a comunidade na Cidade
do México
— David García y Poyato

Ponto de Vista
28

Criação e uma fé lógica
— Ed Christian

Livros
30

Faith, Reason, and Earth History
(Brand)
— James Gibson

30
31

What is a Person? (Walters)

9

O Modelo do Big Bang: Uma avaliação
Precisamos mais do que simples cosmologia para
compreender a estrutura e o significado do universo.
— Mart de Groot

13 Ellen White e a Teologia Adventista
O Tema do Grande Conflito provê o princípio
integrante do edifício teológico adventista.
— Herbert E. Douglass

16 Narciso e Sansão
Um estudo em contraste entre desesperança trágica

— Miroslav Kis̆

e fé que se sacrifica.

The Lamb Among the Beasts (Naden)

— Mario Pereyra

— Dragutin Matak

32

Le Cri du Ciel (Doukhan)
— Roberto Badenas

Primeira Pessoa
33

Renderei louvores durante a
eternidade
— Pat Grant

35

Et cétera

Inserção

Intercâmbio

Representantes Regionais
Divisão Afro-Oceano Índico: Japheth L. Agboka. Endereço: 22 Boite Postale 1764, Costa do Marfim.
Divisão da África Oriental: Hudson E. Kibuuka. Endereço: H.G. 100, Highlands, Harare, Zimbábue.
Dirisão Euro-Africana: Ronald Strasdowsky. Endereço: P.O. Box 219, 3000 Bern 32, Suíça.
Divisão Euro-Asiática: Harry Mayden. Endereço: Krasnoyarskaya Street, Golianovo, 107589 Moscow, Federação da Rússia.
Divisão Interamericana: Carlos Archbold e Alfredo García-Marenko. Endereço: P.O. Box 140760, Miami FL 33114-0760,
E.U.A.
Divisão Norte-Americana: Richard Osborn, José Rojas e Richard Stenbakken. Endereço: 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904-6600, E.U.A.
Divisão Norte-Asiática do Pacífico: David Wong. Endereço: Sam Hee Plaza (5th floor), 66 Chuyop-Dong, Ilsan-Gu,
Koyang City, Kyonggi-Do 411-370, República da Coréia.
Divisão Sul-Americana: Roberto de Azevedo e José M. B. Silva. Endereço: Caixa Postal 02-2600, 70279-970 Brasília, DF,
Brasil.
Divisão Sul-Asiática: Edwin Charles. Endereço: P.O. Box 2, HCF Hosur, Tamil Nadu, 635110 Índia.
Divisão Sul-Asiática do Pacífico: Stephen Guptill e Hiskia I. Missah. Endereço: P.O. Box 040, Silang Cavite 4118, Filipinas.
Divisão Sul do Pacífico: Lester Devine e Barry Gane. Endereço: 148 Fox Valley Road, Wahroonga, N.S.W. 2076, Austrália.
Divisão Trans-Européia: Ole Kendel e Orville Woolford. Endereço: 110 St. Peter’s Street, St. Albans, Herts., AL1 3EY
Inglaterra.
União Sul-Africana: Jonathan Julies. Endereço: P.O. Box 468, Bloemfontein 9300, Orange Free State, África do Sul.

2

Diálogo Universitário, um
periódico internacional de fé,
pensamento e ação, é publicado
três vezes por ano em quatro
edições paralelas (espanhol,
francês, inglês e português) sob o
patrocínio da Comissão de Apoio a
Universitários e Profissionais
Adventistas (CAUPA), organismo da
Associação Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia: 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, E.U.A.
VOLUME 10, NÚMERO 1.
Copyright © 1998 pela CAUPA.
Todos os direitos reservados.
DIÁLOGO afirma as crenças
fundamentais da Igreja Adventista
do Sétimo Dia e apóia sua missão.
Os pontos de vista publicados na
revista, entretanto, representam o
pensamento independente dos
autores.
CORRESPONDÊNCIA SOBRE
CIRCULAÇÃO deve ser dirigida ao
Representante Regional da CAUPA
na região em que o leitor reside.
Os nomes e endereços destes
representantes encontram-se
abaixo.
ASSINATURAS: US$12.00 por ano
(três números). Ver cupom na
pág. 27.
Comissão (CAUPA)
Matthew Bediako, Presidente
Baraka G. Muganda, Humberto M.
Rasi, Richard Stenbakken,
Vice- Presidentes
Julieta Rasi, Secretária
Membros: Richard Barron, John M.
Fowler, John Graz, Jonathan
Kuntaraf, George Reid, Mário
Veloso, Albert Whiting.
Equipe Editorial
Editor-chefe: Humberto Rasi
Editor: John M. Fowler
Editores Associados: Richard Barron,
Richard Stenbakken
Gerente Editorial: Julieta Rasi
Consultores: James Cress, George
Reid
Secretária editorial: Sherily Samaan
Ediçao em português: Eunice
Scheffel do Prado
Correspondência Editorial:
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904-6600;
E.U.A.
Telefone: (301) 680-5060
Fax: (301) 622-9627
E-mail:
74617.464@compuserve.com e
104472.1154@compuserve.com.

Diálogo 10:1 1998

Cartas
S

al e pimenta são comumente usados para enriquecer a comida ou adicionarlhe um sabor forte. Fazem-nos lembrar as palavras de Jesus: “Vós sois a pi
menta do mundo...” Realmente? Não, Jesus chamou Seus seguidores “o sal da
terra” para enfatizar seu papel único e vital na sociedade (Mateus 5:13).
A célebre metáfora de Jesus relaciona-se com três realidades da vida:
O cristão — como sal — não devia ficar isolado, mas devia misturar-se a fim de mudar e melhorar. Quando o sal e a comida ficam separados um do outro, ambos têm
um sabor desagradável. Há algo fora do sal — fora dos círculos cristãos — digno de
ser preservado e melhorado.
O cristão — como sal mas diferente da pimenta — não devia ser um irritante mas sim
um realçador. O menor descuido no uso da pimenta arruína o sabor da comida. O
sal, mesmo em pequenas quantidades, sempre melhora o sabor. Nossas palavras e
influência podem irritar ou realçar. Sou eu — é você — um cristão sal ou pimenta?
O cristão — o sal — não chama atenção para si mesmo, mas realça o que há de
melhor nos outros. A pimenta tende a dominar o sabor da comida com a qual é
misturada. A pimenta exclama: “Olhe para mim! Eis-me aqui!” O sal, quando misturado cuidadosamente com a comida, nunca leva as pessoas a dizerem: “Gosto
deste sal!” Em vez disso, exclamamos: “Esta salada está bem temperada”, ou “O
macarrão está ótimo!”
Todavia, a fim de cumprir seu propósito, o sal precisa manter seu sabor distinto
e ser diferente. Sal sem gosto não é melhor do que areia — útil somente para pavimentar estradas.
O mundo pode passar bem sem cristãos-pimenta, mas necessita desesperadamente de mais cristãos-sal — homens e mulheres que se misturam com os outros
para preservar, realçar e salvar.
“O melhor argumento em favor do cristianismo”, escreveu Sheldon Vanauken,
“são cristãos: sua alegria, sua certeza, sua integridade. Mas o argumento mais forte
contra o cristianismo são também os cristãos. Quando são melancólicos e sombrios, quando são justos a seus olhos e convencidos de uma consagração enfatuada,
quando são intolerantes e repressivos, então o cristianismo morre mil mortes.”
____________
Quando a equipe editorial de Diálogo fez preparativos para celebrar o décimo
aniversário da revista, pedimos a Brian Gray — um respeitado desenhista adventista — para redesenhar a capa e renovar a diagramação. “Quero dar a Diálogo uma aparência nova, contemporânea”, diz Brian, “e também fazer o texto
fácil de ser lido”. Cremos que ele atingiu magnificamente ambos os alvos. Assim, eis o primeiro número de nosso décimo volume. Esperamos que gostem de
sua nova face e que continuem a apreciar seu conteúdo.

Humberto M. Rasi
Editor-chefe
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Encorajamento
Recentemente descobri Diálogo através de um exemplar antigo que continha o artigo: “Dostoyevsky: Um Escritor Luta com a Fé” (5:2). Li-o numa
época em que minha fé estava sendo
provada e senti que o artigo tratava de
minhas lutas e as expressava. Fui particularmente tocada pelo fato de que o
autor, Victor Lyakhu, um adventista
que escrevia da Rússia, foi capaz de me
encorajar a despeito da grande distância que separa nossos países. Obrigada,
Victor!
Karem Vanessa Cabezas E.
San Juan de Tibas, San José
COSTA RICA

Uma mistura equilibrada
Que surpresa agradável foi descobrir
Diálogo durante uma visita recente à biblioteca do Centre Universitaire et Pedagogique du Salève. Vocês merecem congratulações por publicarem uma mistura equilibrada de artigos, entrevistas e
reportagens que se dirigem aos interesses e preocupações de jovens adultos
adventistas, especialmente dos envolvidos em estudos superiores. Prossigam
no trilho e que Deus continue a abençoar seu ministério.
Naomie Dunon
St. Julien-en-Génévois
FRANÇA

Na defesa do
Criacionismo
Temos o prazer de informar aos leitores de Diálogo que um grupo de universitários e profissionais adventistas estabeleceu a Associação Criacionista da
Venezuela. Buscamos contato com outros interessados no assunto das origens. Nosso endereço postal: Asociación de Venezuela: Apartado Postal
47.797; Caracas 1064-A, Venezuela. Email: jescobar@strix.ciens.ucv.ve
Rebeca e Javier Escobar
Caracas
VENEZUELA
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Cartas
Nível excelente
Juntamente com esta carta acharão
um cheque para renovar minha assinatura por dois anos. Estou impressionado com o excelente nível espiritual e
intelectual de Diálogo. A revista enfoca de modo inteligente tópicos que
são raramente abordados em minha
igreja local. Além disso, ajuda a alargar minha visão da Igreja Adventista
do Sétimo Dia ao redor do mundo.
Contratulações!
Haroldo Omar Frick
Posadas, Misiones
ARGENTINA

Procurando contatos
Devido a várias circunstâncias, temos estado algo isolados de nossos irmãos e irmãs em outras partes do
mundo. Nos últimos dois anos, contudo, graças a Diálogo, começamos a estabelecer contatos com estudantes
universitários e profissionais que partilham nossa fé e esperança. Embora
os números desta revista nos cheguem
com atraso, fazemos um rodízio de
modo que todos tenham a oportunidade de lê-los. Sou enfermeiro num
hospital regional e, como diretor do
Clube de Profissionais Adventistas em
minha igreja, convido os leitores a
nos escreverem. Meu endereço: Carretera La Fe #355; Isabel Rubio, Pinar
del Río; 24580 Cuba.
Abel Isaías Hernández Z.
Pinar del Río
CUBA

Conselho oportuno
Desejo expressar apreciação pelo
conselho oportuno contido no artigo:
“Preparando-se para um Casamento
Feliz” (Diálogo 6:2).
Tendo ficado noivo recentemente,
minha noiva e eu achamos o conselho
relevante e útil, especialmente o selftest na página 8. Permitam-me encorajá-los a continuar publicando este
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tipo de artigos, que nos ajudam a fazer escolhas sábias ao estabelecer e
edificar um lar cristão.
Daniel Akaka Onoka
Kosele
QUÊNIA

Aprecia poesia
Fiquei encantado ao achar a entrevista com Mario Veloso e ler algo de
sua bela poesia (Diálogo 8:1). Em meu
país ainda não há grandes poetas; a
ênfase é sobre aventuras monetárias e
suas recompensas. Creio, no entanto,
que através de composições poéticas
os cristãos podem comunicar o incomparável amor de Deus a muitos
leitores. Meu desejo, como jovem interessado em tornar-se professor e escritor, é estabelecer contato com outros adventistas que apreciam poesia,
especialmente em chinês, inglês ou
malaio. Meu endereço: Blk 205 #111087; Ang Mo Kio Ave 1; Cingapura
560205; República de Cingapura.
Yan Yong Quian
CINGAPURA

Obrigada pelas
conexões
Há poucos anos, quando ainda era
estudante de faculdade, escrevi-lhes
minha apreciação de Diálogo. Em resposta, vocês me enviaram um número
da revista que, providencialmente, incluía uma reportagem sobre o “Movimento Missionário 1.000” (7:1). Pedi
então ao Senhor que me mostrasse
Seu plano para minha vida depois de
completar os estudos. Ele deu-me sinais claros de que queria que eu O servisse como missionária. E é isto que
sou agora! Depois de completar meu
preparo e de trabalhar três meses
numa área virgem das Filipinas, fui
enviada para o Sul da Coréia. Aqui estou, longe da família e de amigos, lutando para partilhar minha fé a despeito da barreira da língua; mas Jesus
é meu companheiro constante. Segurando-Lhe a mão, posso enfrentar a
solidão e suportar todo sacrifício.
Com o poder do Espírito Santo operando através de nós, trouxemos mais
de 20 novos crentes a Jesus. Minha

colega e eu economizamos um terço
de nosso estipêndio mensal de modo
a poder construir uma sala de reuniões.
Creio fortemente que Jesus virá
logo. Há tantos jovens adventistas
que poderiam ser treinados para servir
como missionários enquanto há tempo e oportunidade! Encorajo-os a comunicar-se com a sede do “Movimento Missionário 1.000”, a fim de receber treinamento adequado e unir-se
ao exército crescente de jovens missionários. Seu endereço postal: P.O. Box
7; Silang, Cavite; 4118 Filipinas. Fax:
63-969-9625 ou 63-2-816-2645. E
obrigada, Diálogo, pelas conexões.
Marites S. Rosalita
Chungku, Taegu City
CORÉIA DO SUL

Para uma vida espiritual
mais profunda
Eis o cheque para renovação de minha assinatura de Diálogo e também
para uma assinatura de presente.
Aprecio o conteúdo de cada número,
especialmente artigos que tratam de
cristianismo e ciência, e particularmente as muitas cartas que tenho recebido de lugares exóticos desde que
meu nome apareceu em “Intercâmbio”. É maravilhoso ver que gente de
todas as nações está procurando uma
vida espiritual mais profunda e genuína. Obrigado por seu trabalho e os
melhores votos!
Dietmar Tonn
Otawa, Ontario
CANADÁ

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 209046606; 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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Mártires modernos:
Fé a qualquer preço
Jerry Moon

Uma reflexão teológica e
experiencial do testemunho
cristão em meio à perseguição.
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D

esde o apedrejamento de Estêvão,
poucas semanas depois do Pentecoste, aproximadamente 40 milhões de crentes deram sua vida simplesmente por serem cristãos. Deste número estarrecedor, apenas nosso século
tem sido responsável por quase 26,6
milhões de mártires, espalhados através
do globo.1
John Graz, secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, dá quatro razões por que tantos
cristãos morreram por sua fé neste século: (1) Há mais cristãos hoje do que
nunca antes. (2) “Poderosas ideologias
anticristãs ou anti-religiosas têm organizado perseguição sistemática” contra
cristãos. (3) “Em algumas áreas o cristianismo tem sido identificado com a
cultura e a política ocidentais, e perseguição é vingança.” (4) “Países ocidentais secularizados não defendem e
protegem os cristãos como faziam no
passado.”2
Nina Shea, defensora dos direitos
humanos e autora do livro amplamente
aclamado, In the Lion’s Den, sugere que
a perseguição anticristã mais forte em
anos recentes tem vindo de “duas ideologias políticas — comunismo e islamismo militante”.3
Poucos adventistas do sétimo dia
têm sido martirizados, em parte porque
somos uma igreja relativamente pequena, evitamos envolvimento em política
e geralmente “recusamos usar violência” para nos defender.4 Além disso, em
encontros com os muçulmanos, os adventistas por vezes têm recebido um
tratamento mais tolerante do que outros cristãos porque as crenças adventistas sobre estilo de vida (o não uso da
carne de porco, do tabaco e álcool, bem
como oposição à imoralidade sexual)
constituem um significativo terreno comum com os muçulmanos.5

Embora não existam dados exatos,
vários adventistas do sétimo dia morreram recentemente por sua fé: seis em
Chiapas, Mexico,6 dois em Dagestã, Sul
da Rússia7 e um número incerto na Ruanda.
O significado bíblico de martírio
O significado bíblico de martírio tem
sua raiz no substantivo grego martys,
“testemunha”. Outras formas do termo
são o verbo martyreo, “dar testemunho”, e o substantivo martyria que denota o conteúdo do testemunho dado.
No Novo Testamento, martys designa
uma testemunha (Mateus 18:16; Lucas
24:48; Atos 1:8), que pode ou não morrer por aquele testemunho (Atos 22:20;
Apocalipse 2:13; 17:6). A igreja primitiva reconhecia tanto mártires vivos
quanto mortos, acrescentando assim
uma segunda dimensão à definição de
mártir. Apocalipse 12:10 descreve como
mártires aqueles que “conquistaram”
Satanás “por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho (martyria) que deram, e, mesmo
em face da morte, não amaram a própria vida”. A atitude de “não amar a
própria vida” ecoa as palavras de Jesus:
“Se alguém vem a Mim, e não aborrece
a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e
irmãos, e irmãs e ainda a sua própria
vida, não pode ser Meu discípulo” (Lucas 14:26). Assim o Novo Testamento
descreve como mártires pessoas para as
quais testemunhar do poder de Jesus
era a primeira prioridade — mesmo
com risco de vida.
O significado de martys como testemunha gradualmente transformou-se
no significado de alguém que morreu
pelo testemunho dado. Daí a definição:
mártires cristãos são “crentes em Cristo
que perdem a vida prematuramente,
em situações de testemunho, como re-
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sultado de hostilidade humana”.8
Na igreja primitiva, a morte era
muitas vezes o resultado do testemunho. Dos 11 discípulos, todos — menos João — tiveram a morte de mártir.
João também foi tratado como mártir.
O Imperador Domiciano ordenou que
ele fosse atirado num caldeirão de
óleo fervendo. Algo não funcionou,
contudo. O corpo de João não reagiu à
imersão em óleo quente como as leis
da física indicavam que reagisse. Frustrado, o imperador baniu-o para Patmos — “por causa da palavra de Deus
e do testemunho [martyria] de Jesus”
(Apocalipse 1:9).9
Assim a definição do Novo Testamento enfatiza a qualidade da devoção absoluta de um cristão aos reclamos de Jesus. Desta definição podemos aprender muito sobre martírio,
não somente daqueles que morreram
como testemunhas, mas também daqueles que estavam dispostos a morrer, mas que, como João em seu batismo de óleo, sobreviveram — não por
ceder às exigências dos perseguidores,
mas por alguma forma de proteção ou
intervenção divina.

Participação com
Cristo
“Deus nunca dirige Seus filhos de
maneira diversa daquela por que eles
próprios haveriam de preferir ser
guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio, e perscrutar a glória
do desígnio que estão realizando
como colaboradores Seus. Nem Enoque, que foi trasladado ao Céu, nem
Elias, que ascendeu num carro de
fogo, foi maior ou mais honrado do
que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. (...) E de todos os
dons que o Céu pode conceder aos
homens, a participação com Cristo
em Seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra.”
Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, págs. 224, 225.
6

Mártires vivos
A história do cristianismo inclui
muitos exemplos de tais “mártires vivos”, pessoas que renunciaram a suas
vidas e de fato chegaram perto do momento da morte, mas foram surpreendentemente poupadas. Considere dois
exemplos atuais. O senhor Wong,10 um
chinês adventista do sétimo dia, sentenciado a 20 anos de trabalhos forçados por guardar o sábado e por continuamente falar a outros de “meu Amigo
Jesus”, sobreviveu a repetidas tentativas
de “re-educá-lo”. Mesmo no campo de
trabalho forçado, ele aproveitava toda
oportunidade para dizer uma palavra a
favor de Jesus. Algumas das pessoas às
quais ele testemunhou tornaram-se fiéis cristãs, porém com mais freqüência
companheiros de prisão o traíam, levando-o a repetidas sessões de espancamento e tortura.
Certa vez, depois de 17 dias consecutivos de tortura, Wong ficou impaciente. Como podia ele convencer os
carrascos que o espancavam de que
seus esforços eram inúteis? Abrindo os
lábios ensangüentados, exclamou:
“Vocês não compreendem!” Por um
momento houve silêncio. “Minha resposta é Não! Mesmo se o Chefe Mao
estivesse aqui pedindo que me retratasse e negasse meu Deus, eu ainda diria Não! Não posso negar meu Amigo
Jesus!” Enfurecido, o principal atormentador de Wong agarrou seus braços, que estavam amarrados atrás das
costas, levantou-os acima da cabeça
de Wong e “os trouxe para a frente de
seu peito, arrebentando os tendões
dos ombros e quebrando os dois braços”.
“Basta!” ordenou o supervisor. “Pare!
Se matarmos o criminoso Wong, não
poderemos ajudá-lo a desenvolverse”.11 Embora Wong mal tivesse condições de preocupar-se com viver ou morrer, ele se preocupava supremamente
em ser fiel a seu Amigo Jesus. Não amou
sua vida “até à morte”.
Anthony Nemeti, aos 26 anos de idade, foi recrutado pelo exército húngaro
em 1952. Dois dias depois de ser recrutado, Nemeti teve sua primeira oportunidade de testemunhar: quando a refei-

ção veio acompanhada de vinho, ele
disse aos oficiais: “Não posso beber, por
causa de minhas convicções religiosas”.
Os oficiais replicaram: “Quando você
for para casa, poderá comer o que quiser, mas aqui você vai obedecer às ordens de seus oficiais em tudo, inclusive
quanto ao comer”. Calmamente Nemeti explicou suas convicções quanto à dieta. No dia seguinte, teve outra oportunidade para testemunhar — explicando
por que não podia ajudar a limpar o terreno no sábado. Recusando-se a trabalhar em quatro sábados consecutivos,
ele passou oito anos na prisão, e posteriormente seis anos mais em trabalho
forçado em pedreiras e minas de carvão. Mas sua ansiedade por testemunhar é expressa nas palavras, “chegou
minha oportunidade de testificar de
minha fé”.12
Jesus e os mártires cristãos
Muitos textos do Novo Testamento
descrevem a conexão íntima entre os
sofrimentos de Cristo e os de crentes
nEle. Martys com seus cognatos é aplicado não somente a crentes que testemunham a favor de Jesus, mas a Jesus
mesmo. Apocalipse 1:5 chama Jesus “a
fiel testemunha [martys], o primogênito
dos mortos” (ver também Apocalipse
3:14). “Os cristãos primitivos consideravam a morte de Jesus como um martírio”.13 Em I Timóteo 6:12 e 13, Paulo
exorta seu jovem discípulo a ser uma
testemunha fiel (martys), não importando as conseqüências, justamente
como Jesus tinha sido. Timóteo foi de
fato martirizado em 97 d.C., depois de
ter corajosamente denunciado as festividades orgíacas da deusa Diana em
Éfeso.14
Esta conexão entre o martírio de Jesus e o martírio de crentes fornece quatro significados vitais.
Primeiro, o martírio constitui uma representação dramática da cruz, “levantando” (João 12:32) e “expondo” (Gál.
3:1) a um novo público o sofrimento e
morte de Jesus. Cristo é “crucificado
novamente... na perseguição ao Seu
povo”.15
Assim os cristãos, por seu sofrimento, testemunham da eficácia do sacri-
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fício de Cristo a um novo público.
Segundo, o martírio é um dos exemplos mais completos de discipulado.
Paulo louvou os cristãos de Tessalônica por se tornarem “imitadores nossos
e do Senhor”, ao receberem a palavra
“em meio de muita tribulação” (I Tessalonicenses 1:6). Pedro, que negou
ter conhecido a Jesus, mais tarde chegou a uma compreensão diferente.
“Amados”, escreveu ele aos cristãos
perseguidos, “não estranheis o fogo
ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse
acontecendo; pelo contrário, alegraivos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para
que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando” (I Pedro
4:12, 13).
Noble Alexander, trancado durante
21 dias numa jaula de aço de cinco
pés quadrados, suspensa sobre o subterrâneo imundo de uma prisão no
Caribe, ficou surpreendido ao descobrir o cumprimento de I Pedro 4:13 e
II Coríntios 1:5. “Mesmo durante minhas piores horas na jaula, Ele (Cristo) lembrou-me que eu sofria em Seu
nome e por Sua causa”.16
Terceiro, o martírio desmascara o
poder destrutivo do mal satânico num
mundo aparentemente civilizado sob
outros aspectos. Satanás esconde tão
bem seu verdadeiro caráter e métodos
que quando o martírio ocorre, nos inclinamos a culpar o sistema político
totalitário, uma religião rival intolerante ou um indivíduo perverso
(como Hitler, Stalin, Pol Pot ou Idi
Amin), perdendo de vista que nosso
verdadeiro adversário não é outro senão Satanás mesmo. (Ver Efésios
6:12.) Este reconhecimento de que o
verdadeiro inimigo é Satanás devia levar-nos a mostrar aos perseguidores o
amor de Cristo por eles e sua necessidade de salvação mediante o evangelho.
O significado mais profundo de
martírio e perseguição
Para muitos cristãos modernos, o
martírio parece uma anomalia cruel e
injusta. Não veio Cristo trazer vida
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mais abundante (João 10:10)? Então
como pode o martírio ser parte do
propósito de Deus, e ainda “benéfico”
para os cristãos? Paulo, entretanto,
via o martírio como uma participação
nos sofrimentos de Cristo para o benefício da igreja. “Agora me regozijo
nos meus sofrimentos”, diz ele, porque “preencho o que resta das aflições
de Cristo, na minha carne, a favor de
seu corpo, que é a igreja” (Colossenses
1:24). O Novo Testamento revela diversas maneiras através das quais o
martírio e a perseguição beneficiam a
igreja.
Primeiro, embora o Novo Testamento ensine que os crentes podem “saber” que têm vida eterna (I João 5:13)
e que os crentes têm em si mesmos o
testemunho do Espírito (Romanos
8:16), a realidade do combate da fé é
que freqüentemente “nosso coração
nos acusa” (I João 3:20), privando-nos
de segurança absoluta. Tanto Jesus
(Mateus 7:21-23) como Paulo (I Coríntios 13:3) advertem do perigo de
um serviço religioso ou martírio falsamente motivado, e portanto sem valor. Não obstante, as promessas mais
fortes de salvação no Novo Testamento são aquelas que se aplicam mais diretamente a testemunhas perseguidas.
“Regozijai-vos e exultai, porque é
grande o vosso galardão nos céus”
(Mateus 5:12). “Sê fiel até à morte, e
dar-te-ei a coroa da vida” (Apocalipse
2:10).
Segundo, o martírio freqüentemente
leva a novas conversões. “O sangue
dos cristãos é semente” da igreja, escreveu Tertuliano, um antigo apologista cristão. 17 Quão verdadeiro tem
sido isso! Na morte de um mártir cristão, Jesus é elevado, e as pessoas são
atraídas a Ele.
A perseguição freqüentemente resulta em dispersar as testemunhas, de
modo que a semente do evangelho é
espalhada mais amplamente. Começando com a igreja apostólica (Atos
8:1, 4-6) até nossos dias, a história é
testemunha de que a perseguição tem
levado a conversões notáveis, pregação poderosa e o estabelecimento de
novas igrejas. Em determinado país,

em nossos dias, o testemunho cristão
resultou em cerimônias batismais no
tanque da prisão e numa “universidade” subterrânea que ensinava matérias acadêmicas básicas como forma de
fazer amigos entre os prisioneiros não
cristãos. Os oficiais da prisão resolveram acabar com o cristianismo na prisão transferindo “membros da igreja
da prisão para outras penitenciárias
do sistema”. Quando os prisioneiros
souberam da notícia, consideraram-na
uma “tragédia para a causa de Deus”.
Mas a “tragédia” converteu-se numa
oportunidade: a dispersão de cristãos
por nove prisões diferentes resultou
na formação de nove igrejas novas.18
Terceiro, a perseguição purifica a
igreja, eliminando “os insinceros e hipócritas”.19
Quarto, a perseguição unifica a igreja. A ação reflexa da sacudidura e do
peneiramento que purificam a igreja,
é que os fiéis que permanecem são levados “mais perto uns dos outros e de
seu Redentor” pelos próprios “sofrimentos que suportavam”. 20 Quando
Anthony Nemeti e um outro adventista foram jogados numa prisão militar
por se recusarem a carregar armas ou
trabalhar no sábado, eles encontraram
um terceiro adventista que, como resultado de um encarceramento de vários meses, tinha perdido 40 quilos.
Os três foram postos em celas separadas, de modo que tinham pouca oportunidade de se comunicar, exceto na
caminhada diária de 10 minutos. No
fim da caminhada, o terceiro irmão
depressa pôs algo no bolso de Nemeti
e afastou-se. De volta a sua cela, Nemeti tirou o presente — um pedacinho de pão seco e um pedaço de sabão
com as palavras rabiscadas cuidadosamente: “Tenha fé em Deus”.
Alguns dias mais tarde, Nemeti foi
transferido para uma cela de grupo e
encontrou o irmão que tinha dado o
presente de pão e encorajamento. Regozijaram-se por estar juntos, mas
logo foram separados por transferência para um longo período de trabalhos
forçados. Justamente antes de se separarem, o irmão abriu sua maleta e trouxe
outro presente — umas folhas de salsa.
7

“Não quis receber isso dele”, recordou Nemeti, “mas ele o ofereceu com
tanto amor que não pude recusar. Comecei a mascar a salsa e, embora fosse
amarga e fibrosa, o amor que Deus implantou em nossos corações fê-la
doce”. Então descobriram que afinal
de contas estavam sendo levados para
o mesmo lugar. Nem mesmo a brutalidade dos guardas podia deprimir o espírito de Nemeti. “A alegria de ter
meu irmão comigo eclipsava tudo.”21
Quinto, perseverança em meio à
perseguição fortalece a outros com
menos poder de suportá-la. Deus muitas vezes usou cristãos mais fortes
para fortalecer a outros. Noble Alexander, por recusar-se a trabalhar no
sábado, foi espancado por três guardas, cada um deles usando um cabo
elétrico. “Ouvi o zunido dos cabos
quando os oficiais o agitavam no ar”,
recordou. “Vez após vez, os cabos rasgavam minha carne. Quando desmaiei de dor, um dos soldados despejou um balde de água sobre mim para
me reviver. Quando acordei, o capitão
perguntou: — Você vai trabalhar?
— Não hoje — murmurei”.
A rotina repetiu-se quatro vezes.
Cada vez ele pensou que fosse morrer
ali no concreto. Depois do quarto espancamento, o oficial de novo perguntou: “— Você vai trabalhar hoje?
— Não — disse eu, incapaz de falar
a não ser num sussurro. — Mate-me e
termine a tarefa.
— É isso que você quer — ser um
mártir? Não somos tão tolos! — Então
voltou-se para os outros e exclamou:
— Ele é louco, um fanático! — e foise.” Sua recusa de trabalhar no sábado
preparou o caminho para que novos
conversos entre os prisioneiros aceitassem o sábado. Os guardas os chamavam “o pessoal de Noble” e os escusavam de trabalhar no sábado.22
Sexto, “mediante provas e perseguição a glória — o caráter — de Deus se
revela em Seus escolhidos”.23 Gerardo
Alvarez era o primeiro ancião de uma
igreja de presídio, cuja pregação centralizada em Cristo fortalecia os homens a resistir às tentações gêmeas da
apostasia e “de serem devorados pelo
8

câncer do ódio”. Numa sexta-feira à
tarde, quando os presos estavam voltando de um longo e árduo dia de trabalho num charco infestado de mosquitos, o sargento encarregado ordenou que os prisioneiros corressem.
“Exaustos, subalimentados e enfermos com toda espécie de doença”, os
presos mal podiam andar, muito menos correr. Furioso, o sargento ordenou que soldados especialmente treinados se juntassem aos guardas para
um ataque aos presos.
“Enquanto as pancadas choviam,
um dos presos na fila levantou as
mãos e os olhos para o céu, e numa
voz calma e clara disse: `Pai, perdoalhes porque não sabem o que fazem’...
Toda a população da prisão observou
este homem gigante, Gerardo, orando
por seus inimigos mesmo quando o
espancavam. O chapéu do velho preso
caiu no chão. O silêncio invadiu a
área à vista da cabeça branca do preso
— Gerardo, Irmão da Fé. Então ele
desmaiou. Dois soldados pegaram-no
e o carregaram para sua cela, onde o
deixaram sem qualquer cuidado médico”. 24
Eis um testemunho de fé para a
glória de Deus.
Sétimo, na morte de uma testemunha fiel, Satanás é derrotado, embora
para olhos limitados por esta terra o
mártir pareça morrer sozinho, sem
amigos e abandonado. A morte coloca
o vencedor eternamente além do alcance do maligno.
O fato de que um dos grandes objetivos do testemunho é a derrota de Satanás, lembra-nos que perseguição e martírio só podem ser compreendidos adequadamente do ponto de vista da grande controvérsia entre Cristo e Satanás.
Testemunhar de Jesus e de Seu caráter é
o ponto focal desta controvérsia.
Uma lição para nós
Somos às vezes tentados a esconder
nossa luz sob um alqueire por medo
de trivialidades como a desaprovação
de professores ou o ostracismo diante
de colegas? Então, contemplemos de
novo os mártires, do passado e do presente, aqueles que arriscaram a vida

por causa de sua fé.
Minha própria reflexão sobre o heroísmo espiritual de mártires cristãos
do passado e do presente inflamoume a imaginação e desafiou minha
devoção a Cristo. Examinando de perto, fiquei chocado ao reconhecer que
esses irmãos e irmãs que me ultrapassaram de longe na persistência de seu
testemunho e na paixão de sua devoção a Cristo, tinham feito isso sem as
“vantagens” educacionais, econômicas ou geográficas que caracterizam
minha vida.
Para mim, este reconhecimento invoca uma questão fundamental: É a
atividade ou o estilo de vida que eu
chamo de “testemunho” suficientemente claro e audível para despertar
aceitação ou rejeição? Ou é simplesmente uma expressão culturalmente
marginal de preferência religiosa que
não ameaça ninguém, não perturba
nenhum status quo, e conseqüentemente não merece atenção nenhuma
da ordem social dominante? Se não
passa disso, então não é testemunho de
modo algum e não será reconhecido
como tal, nem na terra nem no céu.
Jerry Moon (Ph.D., Andrews University)
leciona história da igreja no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, Andrews
University e serve como editor associado de
Seminary Studies. Seu endereço postal: Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104-1500; E.U.A. Endereço para Email: jmoon@andrews.edu
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O Modelo do Big Bang:
Uma avaliação
Mart de Groot

Precisamos mais do que simples
cosmologia para compreender
a estrutura e o significado do
universo.

Diálogo 10:1 1998

A

cosmologia trata da estrutura e origem do universo. A cosmologia
moderna começou na década de
1920, quando os maiores telescópios de
então estavam sendo usados para estudar os objetos mais remotos no espaço e
para achar respostas a questões sobre a
estrutura do universo. As respostas levaram a perguntas sobre a origem do universo. As observações do astrônomo
norte-americano Edwin Hubble (1935)
demonstraram que quase todas as galáxias indicam um “deslocamento para o
vermelho”. Isso significa que a cor da
luz que recebemos delas é mais vermelha do que quando partiu de sua fonte.
Um modo possível de produzir tais mudanças de cor é pelo efeito Doppler, isto
é, o movimento das galáxias afastandose da Terra.
Para interpretar suas observações,
Hubble precisava de um modelo cosmológico do universo. Diversos modelos existiam na época. Os de Milne e
Lemaitre indicavam um universo em
expansão de acordo com a Teoria Geral
da Relatividade, de Einstein. O modelo
de Zwicky era mais estático, mas requeria ajustes menores à física conhecida e
nenhuma introdução de conceitos novos. Era, portanto, o quadro ao qual as
observações de Hubble podiam adaptarse melhor. O próprio Hubble não estava
muito seguro sobre como interpretar
suas observações e, sendo relutante de
início para tirar a conclusão de um universo em expansão, chamou os deslocamentos para o vermelho de “deslocamentos aparentes de velocidade”.
Pouco depois, Hubble abandonou
em parte suas reservas iniciais e interpretou o deslocamento para o vermelho
pelo efeito Doppler; isto é, concluiu
que a maior parte das galáxias está se
afastando de nós. Daí surgiu a expressão “universo em expansão”.

O universo em expansão
O passo seguinte foi simples. Se hoje
o universo está se expandindo, então,
no passado, ele devia ser menor. Retrocedendo bastante no tempo, o universo
deve ter tido um tamanho mínimo a
partir do qual se expandiu. Parecia uma
conclusão lógica dizer que o universo
teve um começo no tempo. Não devia
surpreender que essa idéia fosse bem recebida pelos cristãos, que viram esse
momento no passado como o equivalente ao “no princípio” de Gênesis 1:1.
Não se podia responder facilmente à
questão de quão longe no passado ocorreu este começo. Era necessário medir
não só a velocidade presente de expansão mas também suas variações com a
distância. A relação observada entre distância e deslocamento para o vermelho
é chamada a lei de Hubble, e o parâmetro que descreve a expansão do universo é o parâmetro de Hubble, H0. A primeira estimativa de Hubble deu H0=
500km/seg/kpc com uma conseqüente
idade do universo de 2 bilhões de anos.
O Big Bang
Isso causou um problema imediato,
porque os geólogos já tinham calculado
a idade da Terra como de uns quatro bilhões de anos, e era inconcebível que a
Terra, como parte do universo, pudesse
ser mais velha que o próprio universo.
A razão dessa estimativa baixa para a
idade do universo era a distância limitada para a observação das galáxias naquele tempo. Ao se fabricarem telescópios mais poderosos, o valor de H0 podia ser determinado com maior precisão, com um melhor acordo entre as escalas geológica e cosmológica de tempo. Por volta de 1960, a situação tinha
melhorado tanto que a idade do universo então geralmente aceita era de cerca
de 10 bilhões de anos.

9

Embora outras teorias sobre a história inicial do universo tenham surgido
através dos anos, o mundo científico
em geral aceitou a teoria do Big Bang
depois da descoberta de evidência importante em 1965. Em suas fases iniciais, supõe-se que o Big Bang tenha consistido de um gás muito quente e muito
denso de partículas elementares no início, e de hidrogênio e hélio mais tarde.
Neste gás, a luz emitida por uma partícula não podia ir longe antes de esbarrar com outra partícula, quando sua direção e freqüência seriam alteradas. Assim, se tivesse sido possível ver o universo primitivo de fora, poder-se-iam
ver somente as camadas exteriores; o
universo não era transparente.
Como resultado da expansão contínua do universo, por fim sua densidade
teria diminuído o bastante para permitir que a radiação emitida por uma partícula pudesse atravessar quase todo o
universo sem encontrar outra partícula.
Naquele momento o universo se tornou
transparente. O universo teria então
uns 300 mil anos. Esta é uma idade bastante reduzida; 300 mil anos de um total de cerca de 15 bilhões é equivalente
a duas horas na vida de uma pessoa de
50 anos. Já na década de 1940, Gamow,
Alpher e outros tinham previsto essa situação e tinham calculado que a radiação emitida naquela época poderia
atingir-nos hoje sem modificação e, assim, informar-nos sobre a condição do
universo de então.
Em 1965, dois engenheiros trabalhando para a companhia de telefones
Bell fizeram uma descoberta inesperada. Acharam um barulho estranho que
atingia sua antena de rádio e, depois de
analisá-lo, concluíram que vinha de
uma fonte de radiação que era uniforme por todo o céu e tinha uma temperatura de apenas 3 Kelvin. Foi logo reconhecido que essa era a radiação emitida no momento em que o universo se
tornou transparente. Esta descoberta
deu um apoio muito forte à teoria do
Big Bang e convenceu muitos cosmologistas de sua validade.
Esta radiação de 3 K, ou radiação cósmica em microonda (CMB), parecia ter
a mesma intensidade em todas as dire10

ções. Significava que ela se originava
em lugares com a mesma temperatura e
densidade. Isso era um problema. Num
meio tão uniforme, como podiam ser
formadas as estruturas presentes no
universo — estrelas, galáxias, superaglomerados de galáxias? Esta estrutura
representa a ausência de homogeneidade que devia existir em uma data primitiva porque, sendo um meio completamente homogêneo, é impossível introduzir nele elementos heterogêneos sem
se referir a uma influência exterior.
Visto que estas primeiras conclusões
foram todas tiradas com base em observações feitas da Terra, com todas as incertezas introduzidas pela passagem de
radiação através da atmosfera da Terra,
planos foram feitos para que um satélite pudesse fazer observações do espaço
e obter maior precisão. Assim, o satélite
explorador do fundo cósmico (COBE)
foi lançado em 1990. Em 1992 seus resultados tinham sido analisados e pequenas diferenças de temperatura foram descobertas quando olhando em
direções diferentes. Estas pequenas flutuações de temperatura e densidade pareciam suficientes para explicar a formação de galáxias e outras estruturas.
Como resultado, em suas linhas gerais,
a teoria do Big Bang foi aceita pela maioria dos cosmologistas e, com o auxílio
da mídia, por muita gente mais. É duvidoso que o modelo do Big Bang tivesse
sido recebido com tanto interesse se tivesse sido apenas um modelo para a
origem do universo físico, inanimado.
Tentando explicar a origem da matéria que se encontra em seres vivos, a teoria do Big Bang ficou envolvida com a
teoria da evolução biológica naturalista. Assim, durante os três primeiros minutos, quando o universo era muito
quente e denso, crê-se que somente os
mais simples elementos químicos — sobretudo hidrogênio e hélio — foram
formados. Quando isso foi realizado, a
temperatura tinha diminuído tanto que
a formação de núcleos de elementos
químicos — nucleossíntese — não mais
era possível. Portanto, a questão sobre a
origem dos elementos químicos importantes para a vida — como oxigênio,
nitrogênio, carbono, cálcio e muitos

outros — que também são achados na
Terra, torna-se uma das mais interessantes na cosmologia moderna.
O processo de nucleossíntese
Depois dos primeiros 300 mil anos
— de acordo com a teoria do Big Bang
— quando o universo se tornou transparente, forças gravitacionais ainda fizeram sentir sua influência. Sob esta influência, pequenas heterogeneidades
começaram a crescer, atraindo a matéria próxima. Finalmente isso levou à
formação de grandes nuvens compostas
principalmente de hidrogênio e hélio.
Essas se contraíram ainda mais, e como
resultado a temperatura em seus núcleos subiu. Quando a temperatura central
nesses objetos atingiu 10 milhões K,
iniciaram-se processos nucleares. O hidrogênio começou a ser transformado
em hélio com a produção de muita
energia que se tornou visível como radiação, e estrelas “nasceram”. Assim, as
estrelas brilham por causa das reações
nucleares no seu centro. Embora as estrelas sejam enormes, a quantidade de
combustível nuclear — hidrogênio —
que elas contêm não é ilimitada. Depois
de consumida grande parte do hidrogênio, o núcleo da estrela entra em colapso, e a temperatura aumenta para cerca
de 25 milhões K. A essa temperatura, o
hélio que até aqui tinha estado inerte,
passa a ser usado como combustível
para a etapa seguinte de nucleossíntese,
que converte hélio em carbono.
Este processo se repete várias vezes,
cada ciclo levando menos tempo que o
precedente, até que elementos químicos, incluindo o ferro, sejam formados.
O que acontece a seguir depende agora
da massa da estrela. Se uma estrela tem
massa suficiente, explode como uma
supernova, produzindo muitos elementos mais pesados que o ferro em bem
pouco tempo. Na explosão, a quantidade maior da matéria da estrela volta
para o espaço, onde pode formar grandes nuvens das quais uma outra geração
de estrelas pode ser formada. Por fim, e
muito provavelmente em mais de um
lugar, formam-se planetas compostos
de massa sólida, incluindo mesmo a
Terra. Neste ponto, imagina-se que os
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processos da evolução naturalística assumam o controle para gerar a vida e
desenvolvê-la em seres vivos inteligentes. Quanto ao Big Bang, paramos aqui.
Há muito no modelo do Big Bang
com o qual os cristãos podem concordar. O universo primitivo era dominado
por radiação e luz, lembrando-nos do
que ocorreu no primeiro dia da semana
da criação. Adão foi formado de material existente na terra, isto é, do pó da
terra. O sol, a lua e as estrelas foram feitos quando muitas outras coisas já existiam: o quarto dia vem depois do “princípio”. Infelizmente para o Big Bang, há
também muitas discrepâncias com Gênesis 1: Os primeros 300 mil anos,
quando o universo se encheu de luz, realmente não podem ser comparados
com o primeiro dia de Gênesis; a vida
não é criada, mas surge a partir da matéria inanimada; muito mais do que seis
dias são necessários para se completar o
processo, etc.
Problemas científicos e filosóficos
Fora as diferenças entre a cosmologia
e o Gênesis, percebo problemas científicos e filosóficos dentro do próprio modelo do Big Bang. Estes podem ser mencionados brevemente como segue:
Problemas científicos. Primeiro, a causa do deslocamento para o vermelho
não é necessariamente o afastamento
das galáxias. Há outros fenômenos que
podem causar um deslocamento para o
vermelho. Entre estes, o assim-chamado “deslocamento gravitacional para o
vermelho” implica em massas incrivelmente grandes para as galáxias mais
distantes; e o assim-chamado “efeito
Doppler transversal” exigiria uma revolução muito rápida ao redor de um centro. Lembrando o que Ellen White escreveu sobre “sóis, estrelas e sistemas
planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da
Divindade”1 deveríamos admitir esta
possibilidade, especialmente uma vez
que a revolução em volta de um centro
é uma caraterística geral de objetos cósmicos. Finalmente há também a idéia
de que, por interação com a matéria, a
luz perderia parte de sua energia durante a longa viagem de uma galáxia dis-
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tante até a Terra. Em minha opinião, a
idéia de “luz cansada” nunca recebeu a
atenção que merece.
Segundo, na teoria do Big Bang, as
partículas elementares como elétrons,
prótons, neutrinos, nêutrons e outras,
foram produzidas nos primeiros momentos do universo. De acordo com a
melhor informação, bem apoiada por
experiências de laboratório, tais partículas elementares são formadas em pares: com cada partícula aparece uma
antipartícula, feita de antimatéria: pósitrons com elétrons, antiprótons com
prótons, etc. Quando uma partícula encontra sua antipartícula, as duas desaparecem num fulgor de energia. No
universo muito denso, justamente depois que partículas e antipartículas foram formadas, teria sido inevitável que
toda partícula tivesse encontrado sua
antipartícula. Como resultado, o universo estaria cheio de radiação e destituído de matéria, exceto partículas
como os nêutrons, que não têm antipartículas. Todavia, há muita matéria
normal no universo. Ou devia haver alguma assimetria na produção de partículas elementares — com mais partículas normais do que “antis”, ou então
cerca da metade do universo devia consistir de antimatéria, cuidadosamente
isolada da matéria normal. Mas não há
indicação disso.
Problemas filosóficos. Primeiro, embora a condição do universo durante os
primeiros 300 mil anos de sua existência não esteja aberta para observação
direta, podemos notar sua condição naquela época a partir do CMB e, assumindo que a expansão ocorreu também
antes daquele tempo, extrapolar em direção a épocas anteriores. Regredindo
no tempo deste modo, encontramos
um universo cada vez mais denso e
quente, onde temos de aplicar princípios de física cada vez menos compreendidos a fim de esclarecer o que estaria
acontecendo. Inevitavelmente, chegamos a um ponto no tempo antes do
qual o universo era tão denso e quente
que mesmo nosso conhecimento mais
avançado de física teórica não mais
pode lidar com essas condições extremas. Chegamos a esse ponto quando

estamos a apenas 10-43 segundos do
ponto zero, o começo do tempo e do
espaço.
A condição incompreensível do universo durante esta primeira fração de
segundo é chamada uma singularidade.
Alguém poderia pensar que uma fração
de segundo tão pequena pudesse ser olvidada e que teríamos condições de
anunciar triunfalmente que chegamos
ao começo do tempo. Mas o problema é
que num intervalo de 10-43 segundos o
universo já devia conter muita matéria
e que, como resultado, não chegamos
muito mais perto de compreender de
onde veio tudo isso. Alguns dizem que
esta matéria “primordial” é o resultado
de uma fase prévia do universo, quando
ele sofreu colapso depois de ter-se expandido inicialmente. Assim, pode-se
invocar um universo que atravessa ciclos repetidos de expansão e contração,
com nosso universo simplesmente sendo a versão atual. Este assim-chamado
“universo oscilante” não responde realmente à pergunta sobre sua origem. Dizer que sempre houve um universo ou
o priva de todo propósito, ou o identifica com o eterno Deus da Bíblia. Nenhuma dessas alternativas é aceitável para o
cristão. Outros, sendo mais honestos,
lembram que é possível criar matéria a
partir de energia. A questão óbvia permanece, naturalmente: de onde veio
essa energia? Em minha opinião, um
Deus todo-poderoso é a única resposta
real.
Segundo, o desenvolvimento da teoria do Big Bang durante os últimos 70
anos tem sido cheio de pressuposições,
as quais — segundo as regras de raciocínio puramente científico — não deviam fazer parte do processo científico.
Entre elas, as seguintes devem ser mencionadas: (1) A expansão do universo é
baseada numa filosofia tendenciosa.
Em sua interpretação do deslocamento
para o vermelho, Hubble adotou a validade da Teoria Geral da Relatividade
(não má escolha) e do Princípio Cosmológico — o universo parece o mesmo de
qualquer ponto de observação. Embora
pareça ser uma hipótese razoável — de
fato a única que pode ser feita de modo
útil — sua validade em qualquer escala
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conhecida não é, e talvez nunca seja,
confirmada. (2) A teoria do Big Bang é
baseada na pressuposição de que a ciência pode explicar tudo, que pode responder a todas as perguntas. Esta é uma
pressuposição incapaz de ser provada, e
aqueles que crêem em Deus sabem que
não pode ser correta. A ciência não tem
boas explicações sobre a origem do
amor e do ódio, da alegria e tristeza,
verdade, beleza, consciência e muitas
outras características humanas. (3) Várias teorias alternativas têm sido rejeitadas, muitas vezes sem uma investigação
adequada de suas propostas. Teorias assim-chamadas não-científicas, isto é, teorias que contêm elementos de filosofia
ou religião, são rejeitadas sem a devida
consideração. Assumindo esta atitude, a
cosmologia condenou-se a si mesma
porque ela também incorporou certas
pressuposições filosóficas, não científicas. E, pior, a cosmologia fechou os
olhos àquilo que bem poderia ser uma
parte essencial da realidade e do universo.
Isso é mais bem visto naquilo que
considero o dogma não expresso mas
muito bem entendido da cosmologia,
segundo o qual o Deus da Bíblia e do
Calvário não existe, e qualquer deus no
qual creiamos é fruto de nossa própria
imaginação.
Conclusão
Com base do que dissemos acima,
precisamos concluir que a cosmologia
moderna, representada pela teoria do
Big Bang, pode ter seu mérito ao explicar numerosos aspectos do universo físico, inanimado, mas é uma teoria pobre quando se trata de explicar tudo,
deixando muitas questões sem resposta.
Como Roberto Jastrow conclui em seu
livro, God and the Astronomers: “Neste
momento parece que a ciência nunca
poderá levantar a cortina que cobre o
mistério da criação. Para o cientista que
tem vivido por sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância; está a ponto de conquistar o
pico mais alto; ao alcançar finalmente a
última rocha, é saudado por um grupo
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de teólogos que aí se assentavam havia
séculos”.2
É possível, então, harmonizar a cosmologia moderna com a Bíblia? Deverse-ia tentar fazê-lo? E, em caso afirmativo, como pode ser feito? Não obstante
as últimas considerações críticas, permitam-me dizer que admiro o método e
o empreendimento científicos. Aprendemos sobre a natureza muita coisa que
nos pode ajudar a viver vidas mais confortáveis. Além disso, a ciência é um
dos métodos de Deus comunicar-Se conosco a respeito dEle mesmo e Seus planos para nós. “Os céus” ainda “proclamam a glória de Deus” (Salmo 19:1).
Mas há pelo menos dois problemas com
esta forma de comunicação. O pecado
prejudicou a obra de Deus, que Lhe reflete o caráter apenas obscuramente. E
nossa compreensão da natureza, e dAquele que deseja revelar-Se através dela,
é incompleta enquanto houver lacunas
em nosso conhecimento das leis da natureza que nos deviam ajudar a interpretar a mensagem de Deus corretamente. Ao mesmo tempo, não nos esqueçamos de que não podemos recuar
para a torre de marfim da teologia e explicar tudo ao nosso redor a partir da
Bíblia somente.
Com efeito, é precisamente por causa de nossa compreensão incompleta,
tanto da natureza como das leis de
Deus, que muitas vezes elas parecem
contradizer-se. Mas Deus é o autor de
ambas, e não pode haver conflito se as
coisas são compreendidas corretamente. Precisamos das duas disciplinas a
fim de ver sentido no universo em que
vivemos. Albert Einstein disse certa vez:
“A religião sem a ciência é cega; e a ciência sem a religião é manca”.3
Continua difícil saber exatamente
como havemos de combinar as descobertas da ciência com nossa compreensão da Bíblia, no esforço por obter respostas às nossas perguntas sobre as origens. Creio que Deus criou o universo.
“No princípio” pode bem significar que
Ele começou Sua obra da criação há
muito tempo. A cosmologia, se bem
compreendida, diz-nos como Deus iniciou a obra de preparar um planeta com

suficiente pó da composição química
correta para formar seres humanos e
mantê-los vivos. Então Deus coroou
Sua obra de criação. Em seis dias Ele
preparou a Terra para ser habitada e então criou muitos seres viventes, entre
eles a humanidade para ocupar um lugar especial.
O resto da Bíblia conta-nos o que
aconteceu a seguir, e como — a despeito de nossa rebelião — o magnífico plano de Deus será finalmente cumprido
naqueles que aceitam a redenção oferecida mediante Jesus Cristo. O cumprimento deste plano inclui a oportunidade de aprender a verdade real sobre o
universo, e eu trocarei minha opinião
de bom grado se o Criador me disser
que Ele o fez de outro modo.
Mart de Groot (Doutor em Ciências Naturais, Universidade de Utrecht) é associado
de pesquisas no Observatório de Armagh no
Norte da Irlanda. O Dr. Groot foi entrevistado em Diálogo 3:1 (1991), págs. 18, 19.
Seu endereço postal: 2 Sandymount Road;
Richhill, Co. Armagh; BT61 8QP Irlanda
do Norte, Reino Unido. E-mail: mdg@star.
arm.ac.uk
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Ellen White
e a Teologia Adventista
Herbert E. Douglass

O Tema do Grande Conflito
provê o princípio integrante do
edifício teológico adventista.
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E

llen G. White e a Igreja Adventista
do Sétimo Dia encontram-se tão integradas quanto a união dos dialetos anglo-saxônicos na formação da
língua inglesa. Outros têm observado
que Ellen White, “durante um período
longo de vida,... exerceu a mais poderosa influência de uma só pessoa sobre
crentes adventistas do sétimo dia”.1 “A
Sra. White era a inspiração reconhecida
do movimento... Suas idéias estabeleceram o mundo do adventismo em sua
obra médica, educacional e missionária
ao redor do mundo.”2
Tiago White, seu marido, desenvolveu as instituições e organizou a igreja com notável desembaraço. Ellen, a
seu lado, animada com santa sinceridade e dedicação de aço, encorajou o
movimento adventista emergente
com suas visões. Seu otimismo e encorajamento inflexíveis tornaram-se o
centro de inspiração para uma obra
internacional que ultrapassa, em alguns aspectos, todas as outras afiliações religiosas hoje.
Sim, esta equipe administrador/profetisa fez seu trabalho sem apelar a temor ou favor. Edificaram uma igreja
mundial, não um império pessoal de
poder e riqueza. Nem um nem outro reclamou recompensa ou confortos terrenos.
De um lado, destemidamente denunciaram males na ordem social; de
outro, levaram dezenas de milhares a
obter uma visão de como o evangelho
traz restauração espiritual e física nesta
vida. Dessa dupla ênfase emergiu uma
rede mundial de instituições médicas e
educacionais, apoiadas por dezenas de
casas publicadoras e um alcance missionário global. Mas essa dupla ênfase era
subordinada à motivação irresistível de
que estavam preparando um povo para
a breve volta do Senhor.

Ellen White, a força diretriz inquestionável por trás deste programa mundial, é considerada a segunda autora com
mais obras traduzidas na história e a
autora norte-americana mais traduzida.
Durante seu ministério de 70 anos, ela
escreveu aproximadamente 25 milhões
de palavras e 100.000 páginas de manuscritos (60.000 páginas datilografadas) que incluem cartas, diários, artigos
em revistas e livros.
Os adventistas do sétimo dia têm
procurado seu conselho em praticamente todas as questões que a igreja
enfrenta. Seus escritos volumosos, bem
organizados e com índice, são lidos e
discutidos em grau muito maior do que
os metodistas citam John Wesley ou os
luteranos os escritos de Martinho Lutero.
O Tema do Grande Conflito
O que faz de Ellen White a figura
central no desenvolvimento da Igreja
Adventista do Sétimo Dia e a principal
contribuidora à natureza única do adventismo? A doutrina adventista não se
deriva de Ellen White; a Bíblia é sua
fonte inegável. A singularidade da mensagem adventista, contudo, repousa sobre o pensamento aglutinante, organizador de Ellen White. Muito do que é
distintivamente adventista em sua
mensagem rica e sistematicamente desenvolvida resulta, com efeito, da visão
panorâmica que Ellen White tinha da
Bíblia — visão expressa em sua ênfase
sobre o Tema do Grande Conflito. Deste princípio integrador flui o nexo adventista entre estudo da Bíblia e piedade, a ênfase especial sobre a relação entre saúde física e espiritualidade e o
conceito de totalidade no desenvolvimento de princípios educacionais.
Que queremos dizer com o Tema do
Grande Conflito (TGC)? Como os estu-
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dantes sabem, toda teologia ou filosofia
relevante tem um princípio organizador. Este princípio, ou paradigma, torna-se visível em sua filosofia ou teologia. O TGC de Ellen White fornece o
princípio organizador e integrador para
seus ensinos sobre saúde, educação, história e ciência.
Para Ellen White, “o tema central da
Bíblia, o tema em redor do qual giram
todos os outros no livro, é..., a restauração da imagem de Deus na alma humana... Aquele que apreender este pensamento tem diante de si um campo infinito para estudo. Possui a chave que lhe
abrirá todo o tesouro da Palavra de
Deus”.3 A singularidade do adventismo
não se localiza em algum elemento particular de sua teologia, mas na compreensão abarcante deste “tema central da
Bíblia”.
Se já é difícil para a mente humana
imaginar um acontecimento como o
conflito cósmico entre Deus e Satanás,
muito mais difícil será entender seus
desdobramentos e implicações literais.
A questão fundamental permanece até
hoje: Que plano é o melhor para o universo? O apelo de Deus à responsabilidade angélica/humana, ou a teoria de
Satanás de autonomia individual?
O âmago do conflito
O âmago deste conflito enfoca o caráter de Deus. Satanás alegou que Deus
é injusto, inexorável, arbitrário e supremamente egoísta. A defesa de Deus tem
sido tanto passiva como ativa — passiva
no sentido de que Ele permitiu que o
tempo passasse para que os princípios
de Satanás fossem vistos em seu caráter
destrutivo; ativa no sentido de que Ele
revelou Seu caráter e confiabilidade de
modo que todos os habitantes do universo pudessem concluir quem teria
tido razão na controvérsia.4
Ellen White captou a visão mais ampla do conflito quando escreveu: “Mas
o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que
a salvação do homem. Não foi para isto
apenas que Cristo veio à Terra; não foi
simplesmente para que os habitantes
deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser
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considerada; mas foi para reivindicar o
caráter de Deus perante o Universo”.5
A essência da resposta de Deus às
acusações de Satanás tem sido demonstrar o resultado de Seu plano — “a própria essência do evangelho é restauração”.6 Restauração, não apenas perdão!
O plano de Deus (que conhecemos
como o “evangelho”), mostra quão séria é a intenção divina de eliminar o
pecado do universo, uma pessoa de
cada vez, transformando rebeldes em filhos e filhas gratos e dignos de confiança.
Para esclarecer o “evangelho eterno”
que o mundo precisa ouvir nestes últimos dias (Apocalipse 14:6, 7), a mensagem dos adventistas do sétimo dia precisaria transcender as controvérsias milenares que dividem a fundo o cristianismo. Ademais, o “evangelho eterno”
precisaria ser expresso de tal modo que
centenas de milhões de maometanos,
hindus, budistas e outros pudessem
compreender a novidade e simplicidade
do cristianismo.
O TGC de Ellen White transcende
essas tensões, paradoxos e contradições
tradicionais. Teologias e filosofias rivais
são como dois círculos de verdades parciais, sem que um círculo saiba como
se unir com o outro num todo coerente
e elíptico. O TGC muda aqueles círculos
opostos numa elipse. Usando o princípio da elipse, cada círculo acha suas
verdades preciosas preservadas com segurança, e até mesmo grandemente realçadas. Na elipse, a verdade é unida de
tal modo que todas as suas partes, dantes em conflito, são vistas como necessárias para a sobrevivência mútua.
Componentes da verdade
A verdade não é a soma de paradoxos. A verdade é a união de componentes, de tal modo que quando um componente não é unido ao outro, algo sério ocorreu à verdade. Por exemplo,
H2O é outro modo de dizer “água”. Hidrogênio ou oxigênio a sós são importantes. Mas sem a união apropriada,
não existe água. A questão sobre se o
hidrogênio ou o oxigênio é mais importante torna-se sem sentido — se a gente
quer água para beber! A mesma lógica

se aplica aos componentes na elipse da
verdade.
Na filosofia ou teologia, os dois círculos são geralmente conhecidos como
“objetivismo” e “subjetivismo”. Eminentes pensadores podem ser alistados
num círculo ou noutro. Por exemplo,
em subjetivismo epistemológico (imanência — a “verdade” é achada na razão, no sentimento, na pesquisa, etc.)
esperaríamos ver Platão, Aristóteles,
Aquino, Hegel, Schleiermacher, Bultmann, Hartshorne, etc. No objetivismo
epistemológico (transcendência — a
“verdade” vindo de fora de homens e
mulheres) achamos a comunicação que
Deus faz de Si na Bíblia e em Jesus, e
podemos pensar em advogados como
Lutero, Calvino, Barth, etc. A história
da Igreja Cristã é a história de que um
círculo é predominante em dado momento. A oscilação entre os dois ocorre
quando se procura retificar as deficiências do outro. Excesso de ênfase sobre
transcêndencia (levando à fria ortodoxia não temperada por relevância) invariavelmente desperta excesso de ênfase
sobre imanência (levando à autonomia
da razão e do sentimento, sem ser temperada pela revelação).
Hoje freqüentemente nos referimos
ao círculo objetivo como “conservador”, e ao outro, “liberal”. Cada círculo
enfatiza algo correto e oportuno. Palavras chaves para conservadores são:
transcendência, autoridade, raíz, lei, estrutura, segurança e graça — todos eles termos bons que se devem conservar. A
fraqueza histórica do objetivismo, ou
conservatismo, é freqüentemente uma
falta de compreensão do caráter de
Deus (e.g. Calvino e seu Deus soberano
levando à predestinação, inferno eterno, etc.) que, por sua vez, leva a uma
falta de compreensão da “fé”. Quando a
fé é mal compreendida “crê somente” é
ouvido de alguma forma, levando à
passividade, à “doutrina correta” e à supressão de relevância.
Palavras chaves para liberais são:
imanência, responsabilidade, razão, flexibilidade, significado, relevância e fé —
também bons termos aos quais se apegar. A fraqueza histórica do liberalismo
jaz em sua subjetividade. Pietistas, mís-
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ticos, racionalistas, carismáticos (e
quem quer que ponha a autonomia humana “à frente” de verdades divinamente reveladas) fundam sua segurança
sobre a razão, intuição ou pesquisa histórica. Raramente se apela a absolutos.
A fé é mal entendida de novo, e ela descreve sentimento religioso que leva a
testes autônomos da verdade.
Ellen White compreendeu o impasse
histórico entre esses dois círculos: “O
progresso da reforma depende de um
claro reconhecimento da verdade fundamental. Se, de um lado, espreita o
perigo em uma estreita filosofia e numa
rígida e fria ortodoxia, há por outro
lado, maior perigo num descuidoso liberalismo. O fundamento de toda reforma estável é a Lei de Deus. Cumpre-nos
apresentar em linhas distintas e claras a
necessidade de obedecer a essa lei.”7
Aqui de novo Ellen White permite que
o TGC determine sua solução transcendental para a velha controvérsia entre o
plano de Deus e a rebelião de Satanás.
Verdade em forma elíptica
“Rígida e fria ortodoxia” e “descuidado liberalismo” são os resultados finais de se permitir que a verdade fique
em dois círculos em vez de permitir que
a verdade seja verdade em sua forma
elíptica. Ellen White transcende estes
dois círculos unindo autoridade e responsabilidade, segurança doutrinária e
segurança de coração, de modo que a
Igreja Adventista do Sétimo Dia não
precisa recair nos argumentos teológicos que dividem todas as outras igrejas.
A elipse da verdade mostra como opiniões importantes, tradicionalmente em
conflito, são unidas pelo santo e — falado ou implícito.
O TGC de Ellen White tornou-se o
arcabouço elíptico mediante o qual ela
pôde transcender os argumentos que
separaram cristãos durante séculos. Nos
exemplos seguintes, notem a elipse da
verdade que une verdades gêmeas tão
intimamente como o hidrogênio se liga
ao oxigênio para fazer água:
A relação entre a obra de Cristo sobre a
cruz e a obra do Espírito Santo: “(O Espírito Santo) ia ser dado como agente de
regeneração, sem o qual o sacrifício de
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Cristo de nenhum proveito teria sido...
É o Espírito que torna eficaz o que foi
realizado pelo Redentor do mundo.”8
A relação entre o papel de Cristo como
Sacrifício/Salvador e como Sumo Sacerdote/Mediador: “Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente,
para que ela se não detenha no próprio
trabalho com que deveremos estar mais
bem familiarizados. O arquienganador
odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todopoderoso Mediador. Sabe que para ele
tudo depende de desviar a mente, de
Jesus e de Sua verdade.”9
A relação entre crer em Cristo e habitar
nEle: “não basta que o pecador creia em
Cristo, para obter o perdão do pecado;
deve, pela fé e obediência, permanecer
nEle.”10
A relação entre o dom gratuito de Cristo
de remir pecados e a dádiva de Seus atributos no desenvolvimento do caráter cristão:
“Sua vida (de Cristo) substitui a dos homens. Assim obtêm remissão de pecados passados, mediante a paciência de
Deus. Mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos. Forma o caráter humano segundo a semelhança do
caráter de Deus, uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim,
a própria justiça da lei se cumpre no
crente em Cristo.”11
A relação entre justiça imputada e justiça comunicada: “Nosso único motivo de
esperança está em ser-nos imputada a
justiça de Cristo — essa justiça produzida pelo Seu Espírito a operar em nós e
por nós.”12
A relação entre autoridade objetiva e
responsabilidade subjetiva na experiência
da fé: “A fé em Cristo, como o Redentor
do mundo, exige o reconhecimento de
uma inteligência esclarecida, dirigida
por um coração que pode discernir e
avaliar o tesouro celestial. Essa fé é inseparável do arrependimento e transformação do caráter. Ter fé significa achar
e aceitar o tesouro do evangelho com
todos os deveres que o mesmo impõe.”13
A relação entre a obra de Deus e nossa
obra no processo da salvação: “Deus trabalha e coopera com os dons que Ele
comunicou ao homem, e este, sendo

participante da natureza divina e fazendo a obra de Cristo, pode ser um vencedor e ganhar a vida eterna. O Senhor
não tenciona realizar a obra que Ele
concedeu ao homem poderes para efetuar. A parte do homem precisa ser realizada. Ele deve ser cooperador de Deus,
jungindo-se a Cristo. (...) Deus é o poder que domina sobre tudo. Ele concede os dons; o homem os recebe e age
com o poder da graça de Cristo como
instrumento vivo. (...) O poder divino e
a atuação humana combinados serão
um êxito total, pois a justiça de Cristo
cumpre tudo.”14
A ruptura transcendental de White
Por causa de sua compreensão do
TGC, que a ajudou a transcender os impasses teológicos convencionais, Ellen
White pôde manter a denominação
unida durante a Assembléia da Associação Geral de 1888 e nos anos subseqüentes. Ela pôde elevar a visão dos adventistas ao ajudá-los a erguer-se acima
dos objetivistas (com sua ênfase indevida sobre doutrina) e dos subjetivistas
(com sua ênfase indevida sobre sentimento e autonomia humana).
Note como Ellen White contribuiu
para uma ruptura transcendental: “Enquanto uma classe de pessoas deturpa a
doutrina da justificação pela fé e deixa
de aceder às condições estabelecidas na
Palavra de Deus — `Se Me amais, guardareis os Meus mandamentos’ — há um
erro tão grande como este da parte dos
que pretendem crer nos mandamentos
de Deus e obedecer-lhes mas se colocam em oposição aos preciosos raios de
luz — novos para eles — refletidos da
cruz do Calvário. A primeira classe não
vê as maravilhosas coisas na lei de Deus
para todos os que são praticantes de Sua
Palavra. Os outros sofismam acerca de
insignificâncias e negligenciam a questões mais importantes, a misericórdia e
o amor de Deus.
“Muitos têm perdido muita coisa por
não haverem aberto os olhos de seu entendimento para discernir as maravilhosas coisas da lei de Deus. Por outro
lado, os religionistas em geral divorciContinua na pág. 19
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Narciso e Sansão
Mario Pereyra

Um estudo em contrastes entre
desesperança trágica e fé que
se sacrifica.
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iversos pensadores estão voltando ao mito de Narciso como um
emblema dos valores e atitudes
que dominam a sociedade contemporânea. Christopher Pasch, em seu bestseller The Culture of Narcissism, considera esta atitude para com a vida “um
dos temas principais da cultura norteamericana”. 1 Gilles Lipovetsky, um
sociólogo francês, define a época presente como “a idade do narcisismo”.2
A tendência pode ser vista até nos nomes de revistas populares norte-americanas: vão desde Life até People; de
Us até Self.
Na mitologia grega, Narciso era um
jovem bonito e vaidoso que rejeitou
os avanços das ninfas Eco e Aminia.
Aminia, ferida em seu orgulho, amaldiçoou o jovem, desejando que nunca
possuísse o objeto de seu amor. Um
dia, Narciso curvou-se para beber água
de uma fonte. Vendo sua própria face
refletida na água, enamorou-se dela.
Narciso foi tão atraído por sua própria
imagem que freqüentemente voltava
à fonte para se contemplar. Assim foi
ele enlanguecendo até que morreu.
Outra versão da lenda conta que, vendo-se na água, procurou abraçar sua
própria imagem e afogou-se na tentativa. Naquele lugar, segundo a lenda,
brotou uma nova flor que toma o
nome de seu criador infeliz — narciso.
Foi Sigmundo Freud3 que acrescentou o termo narcisismo ao vocabulário
da psicologia para designar amor à
própria imagem e a etapa do desenvolvimento na qual a criança faz do
próprio eu o objeto principal de seu
amor. 4 Essas idéias originaram muitos
estudos que descrevem e analisam o
perfil distinto da personalidade narcisista.
Segundo o Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV)

da Associação Psiquiátrica Americana,
narcisistas são indivíduos arrogantes e
convencidos que têm fantasias magníficas sobre si mesmos. Eles superestimam seu sucesso, precisam ser constantemente admirados e sempre esperam tratamento preferencial. Os narcisistas estão convencidos de que merecem mais do que recebem. Preocupam-se em ter boa aparência e manter-se jovens. Não são sensíveis às necessidades e aos problemas dos outros.
Com pouca tolerância para crítica,
freqüentemente reagem com fúria a
ofensas reais ou imaginárias. Tendem
a ser do sexo masculino mais do que
do feminino.
Em suma, os narcisistas focalizam a
si mesmos, fascinados com sua personalidade e seu corpo, “com um individualismo atroz que carece de valores
morais e sociais e se desinteressa por
qualquer questão transcendental”.5 O
que temos é um eu assentado em seu
trono, despreocupado de tudo o mais
na vida.
Os narcisistas de ambos os sexos
exibem-se na TV e no cinema, exibindo orgulhosamente suas curvas atraentes ou seus grandes músculos, gabando-se de suas fantásticas proezas.
Vemo-los andando pelas ruas vestidos
sedutoramente segundo a moda, provocando admiração e inveja. Vemolos nas praias exibindo seus corpos
maravilhosamente bronzeados. Seguem a última moda, gastam muito
dinheiro com perfumes e maquiagem,
e adotam várias dietas e terapias a fim
de serem mais atraentes.
Este individualismo centrado em si
procura apenas gratificação própria e
prazer. O desejo de bem-estar e de divertir-se eclipsa tudo o mais. Insensibilidade e indiferença dominam a atitude do narcisista para com o resto do
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mundo e os interesses ou necessidades
dos outros. Importantes questões filosóficas, religiosas, econômicas ou políticas despertam uma curiosidade
apenas superficial. Deus torna-Se um
estranho. O sentido de transcendência desaparece. O que importa é conforto e uma bela aparência, preservar
o nível de vida e gratificar o eu. Assim
o narcisista vive apenas no presente e
não se preocupa com o passado ou o
futuro. A filosofia de “faça o que lhe
apraz”, “não se preocupe”, “seja feliz”
e “divirta-se” torna-se o princípio que
lhe governa a vida.
A cultura do narcisismo
A cultura do narcisismo é a celebração da aparência física, o triunfo do
espelho e o culto da própria imagem.
Milan Kundera,6 o famoso escritor
tcheco, cunhou o termo “imagologia”
para indicar o poder da imagem social
imposta por aqueles que determinam
a moda e sua importância em todos os
aspectos da vida: a roupa que devíamos vestir, os aparelhos que devíamos
usar, a combinação de cores que devíamos preferir em casa, em quem votar
e a quem aplaudir num evento esportivo. O termo “imagologia”, diz Kundera, “ajuda a combinar numa palavra
aquilo que tem tantos nomes: agências de publicidade, consultores de imagem para estadistas, desenhistas encarregados de projetar as formas dos
carros e aparelhos de ginástica, modistas, cabelereiros e astros do mundo
dos espetáculos, que ditam as normas
de beleza física para aqueles que respeitam todos os ramos de `imagologia’”.7
E assim chegamos ao narcisismo
pós-moderno: as ideologias estão
mortas e a “imagologia” reina.
Componente trágico do
narcisismo
A despeito de seu êxito, o narcisismo tem um componente trágico que
não pode ser olvidado — a maldição
de Aminia: a incapacidade de amar
outra pessoa. Os narcisistas estão enamorados do espelho, procurando descobrir sua própria imagem nos outros.
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Estão condenados à insatisfação perpétua. A vida para eles é uma experiência absurda que os deixa com um
vazio interior e os faz sofrer; tal é “a
estratégia vazia” do narcisismo. 8 O
drama de Narciso, a ausência de sentimento e transcendência, inexoravelmente condena a pessoa à solidão e
destruição própria. O mito é implacável e fatal. Parece não haver solução
possível.
A esperança, todavia, se abre, não
no egocentrismo e ausência de sentido, mas na eterna Palavra de Deus. O
tema da Bíblia é o oposto do narcisismo. Exige a renúncia do eu e o abraçar o outro. O amor a Deus e ao próximo domina o retrato bíblico da vida.
Considere, por exemplo, a história de
Sansão, que pode ser comparada ao
mito de Narciso de muitos modos,
mas mostra a tragédia do egocentrismo e o triunfo do desprendimento.
A experiência de Sansão com
narcisismo
Sansão foi chamado para libertar
seu povo da submissão a uma potência estrangeira. Deus o dotou com capacidades e recursos extraordinários,
inclusive uma força fora do comum.
Sansão, todavia, dedicou a maior parte de sua vida exibindo o espetáculo
de sua figura, ostentando com orgulho sua engenhosidade e músculos
poderosos. Buscava egoistamente a satisfação sensual com mulheres de moral duvidosa e ficava terrivelmente
frustrado quando não era satisfeito.
De certo modo procurava ser um Narciso.
A narrativa bíblica (Juízes 13-16)
enfoca os principais episódios de sua
vida: (1) nascimento milagroso com
um desígnio; (2) casamento; (3) enfrentamentos com os filisteus; (4) visita à prostituta de Gaza; (5) a traição
de Dalila e (6) cativeiro, punição, arrependimento, fé e triunfo na morte.
A história é dramática e cheia de
colorido. Um anjo comunica aos pais
de Sansão o nascimento milagroso do
herói. O mensageiro celeste dá uma
série de recomendações dietéticas e
educacionais, visto que a criança terá

de consagrar-se a Deus pelos votos do
nazireado. O primeiro acontecimento
a desafiar Sansão foi seu desejo de casar-se com uma mulher filistéia, membro do próprio povo do qual ele devia
livrar Israel. Simplesmente disse que a
mulher agradava a seus olhos (ver Juízes 14:3). Seus pais fizeram uma objeção inicial, mas afinal cederam. Durante a festa nupcial, Sansão gastou
mais tempo tentando chamar a atenção dos convidados para seus enigmas
do que cortejando sua mulher. Quando o enigma foi revelado, com o auxílio de sua esposa, ele tornou-se tão violento que matou 30 filisteus a fim de
pagar a aposta. Então voltou para
casa, esquecendo completamente a esposa. O orgulho ferido era mais forte
do que a estima por sua mulher. Algum tempo depois ele voltou à sua
procura, mas era demasiado tarde; ela
já se casara com outro homem. De
novo, ele sofreu outra ferida “narcísica”, reagindo com violência fora do
comum e queimando os campos dos
filisteus. Essa agressão incitou os filisteus a atacar os israelitas. Os israelitas
convenceram Sansão a entregar-se, e
ele foi amarrado e levado aos filisteus.
Mas Sansão rompeu as cordas, tomou
uma queixada de jumento e matou
mil homens.
Noutra ocasião, Sansão visitou uma
prostituta em Gaza. Os filisteus cercaram a cidade a fim de guardar os portões e capturá-lo. Todavia, à meia noite ele levantou-se e carregou o portão
e seus dois pilares sobre os ombros, levando-os até o topo de uma colina.
Então Sansão enamorou-se de outra
mulher chamada Dalila, que o traiu
quando ele revelou o segredo de sua
força. Dalila cortou-lhe o cabelo e o
Espírito retirou-se de Sansão. Foi capturado por seus inimigos, seus olhos
foram vazados e ele foi atirado no cárcere e condenado a trabalho forçado.
Sob circunstâncias desfavoráveis e difíceis, Sansão caiu em si e arrependeuse.
Sansão arrepende-se do
narcisismo
Sansão mudou a direção de sua
17

vida executando um ato final verdadeiramente heróico. Seus captores o
tinham levado a uma festa celebrada
no templo dedicado a Dagon. Aí foi
exibido como o símbolo altivo do triunfo dos filisteus. Cego e amarrado,
Sansão foi feito objeto de ridículo e
zombaria. Em sua pessoa, o Deus do
universo e Seu povo foram publicamente zombados. Nesse momento crítico, Sansão voltou-se a Deus, pediu
perdão por suas ações egocêntricas e
rogou para que as forças lhe fossem de
novo dadas, desta vez para mostrar
que Deus é Deus. Sua oração foi atendida. Sansão podia sentir o poder de
Deus animando-o. Abraçou os dois pilares centrais do edifício e os puxou
com força até que os derrubou. Assim
pereceu Sansão com 3.000 de seus inimigos.
Qual é o sentido da vida fora do comum de Sansão? Por certo, sua história é enigmática por causa de suas
charadas e do segredo de sua força.
Até mesmo seu nome é um mistério.
Etimologicamente significa “sol”, embora outros o liguem com “servir” ou
com “forte”. Certamente extraordinária e prodigiosa era sua força, destinada a cumprir uma missão de liberação
divinamente ordenada. Ele compreendeu isso no último momento. Em vez
de usar sua força para servir, usara-a
para ser “sol”, para se fazer o centro
brilhante do espetáculo. É claro que
Sansão não era um psicopata ou um
gigante de cérebro vazio. Ao contrário, ele era engenhoso, sensível, tinha
veia poética (Juízes 14:14, 18; 15: 16)
e repetidamente escapou das armadilhas dos filisteus (Juízes 16:2, 3). Seu
ponto fraco eram as mulheres, mas
não era um maníaco sexual. Em vez
de ser derrotado por mulheres, Sansão
foi derrotado por sua própria arrogância e narcisismo.
Há um ponto chave nesta história:
a questão do olhar. A vista desempenha um papel importante do começo
ao fim da vida de Sansão. Enamorouse da mulher filistéia porque disse:
“Ela agrada a meus olhos”. O mesmo
pode ter sucedido com a prostituta de
Gaza. Foi por causa disso que seus ini18

migos o puniram com cegueira? Foi
esse o ponto decisivo. Somente naquele momento Sansão pôde olhar
para dentro e recuperar o sentido de
sua vida e missão. Voltando-se para
Deus, pôde vencer o narcisismo, arrepender-se e mudar.
O paradoxo existencial
A mensagem bíblica volta-se repetidamente a este paradoxo existencial:
castigo convertendo-se em bênção. O
modelo básico é o exemplo de Cristo.
A cruz, um símbolo de desgraça e humilhação, torna-se o emblema de expiação e redenção. Aqui, a história bíblica é contrária à mitologia. Ao passo
que esta termina em tragédia, a outra
abre as portas da esperança. O mito
leva o narcisismo a seu desfecho fatal,
ao passo que a mensagem bíblica nunca exclui a possibilidade de mudança.
Tivesse vivido hoje, Sansão teria
sido o Hércules da tela. Foi protagonista de um drama estético, mais do
que o símbolo de heroísmo épico. Na
superfície, sua história começa com
exaltadas esperanças e termina em catástrofe, como no mito de Narciso.
Todavia, o último ato na vida de Sansão foi um ato de consagração — um
ato que mostrou esperança, fé e amor
que se sacrifica por Deus e Seu povo.
Ellen White afirma: “No sofrimento e
humilhação, como joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca da
sua fraqueza do que jamais soubera
antes; e as aflições o levaram ao arrependimento”.9 Só nesse momento ouviu ele a Deus. Até então, tinha vivido
à margem da transcendência, usando
Deus a seu bel-prazer (Juízes 15:18).
Foi na crise final que ele percebeu a
dimensão da fé.
O triunfo da fé
Na mitologia grega, Narciso era o
deus do amor-próprio, interessado
apenas em satisfazer seu prazer, completamente indiferente para com Deus
e as necessidades de outros. Simboliza
orgulho, vaidade, convencimento e
hedonismo. Muito de nossa cultura
reflete os valores falsos do narcisismo.
A sociedade contemporânea procura

congelar a adolescência, exorcizar a
velhice, idolatrar o prazer e viver no
espírito do encanto e da sedução. Mas
o mito leva à tragédia e destruição
própria.
Em contraste com este mito fatal, a
história bíblica de Sansão oferece uma
alternativa de fé e esperança. De modo
surpreendente, mas apropriado, Paulo
coloca Sansão na galeria dos heróis da
fé (Hebreus 11:32). Por quê? O que era
heróico na vida desse indivíduo? Não
eram nem suas proezas em combater
os filisteus, nem a força de seu governo, mas o ato corajoso de entregar a
vida para a salvação de seu povo. Diferente de Narciso, que sucumbiu ao encanto de contemplar a própria imagem, Sansão foi obrigado a deixar de
contemplar a si mesmo a fim de responder ao chamado para o sacrifício.
As horas escuras da crise destruíramlhe o orgulho e fizeram-no cumprir o
alvo de sua vida, assumindo seu destino como libertador num gesto final.
Preferiu morrer a fim de salvar seu
povo da opressão estrangeira.
Num mundo saturado com o culto
do narcisismo, a história de Sansão
ensina que nada resta na vida quando
se perde o senso de missão. A narrativa bíblica consistentemente realça
que o significado da vida pode ser
achado em Deus e nEle somente —
longe do eu e ancorado em fé, esperança e amor.
Mario Pereyra (Ph.D., Universidade de
Córdoba), autor de vários livros, é psicólogo clínico que trabalha no Sanatório
Adventista del Plata e leciona na Universidad Adventista del Plata. Seu endereço
postal: 3103 Libertador San Martín, Entre Rios, Argentina. E-mail: uap@uap.
satlink.net
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Perfil
Elizabeth Ostring
Diálogo com uma médica adventista na Nova Zelândia

E

lizabeth Ostring nasceu no extremo sul da Nova Zelândia. Pouco depois
seus pais, Douglas e Elsie Eliot, receberam um segundo presente maravilhoso que haveria de mudar suas vidas para sempre. Uma jovem lhes escreveu e os matriculou no curso de correspondência de “A Voz da Profecia”. Em
seu estudo os Eliot descobriram e aceitaram os ensinos da Bíblia e logo se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de Elizabeth ter cinco anos, a família mudou-se para o Avondale College, na Austrália, onde seu pai, que já era
contador, estudou por algum tempo e depois entrou na obra da igreja como administrador.
Elizabeth recebeu sua instrução primária na Austrália e na Nova Zelândia.
Quando em 1964 se matriculou na Faculdade de Medicina da Otago University
na Nova Zelândia, era a única adventista em sua turma. Sua disposição alegre
e sua devoção aos valores cristãos grangearam-lhe a admiração e o apoio dos
colegas, que partilhavam com ela suas anotações das aulas de sábado, às quais
Elizabeth faltava. Formou-se de modo brilhante, recebendo um prêmio em oftalmologia. Teve a distinção de ser a segunda mulher adventista a formar-se em
medicina na Nova Zelândia.
Ao fazer sua residência hospitalar na Austrália, encontrou Roland Ostring,
cirurgião, com quem se casou. Sua carreira e especialidades incluíram prestação
de serviços na Austrália, Inglaterra, Hong Kong e agora na Nova Zelândia.
Os Ostring serviram como médicos missionários no Hospital Adventista
Tsuen Wan em Hong Kong durante 15 anos. Desde que voltaram para seu país
natal em 1992, a Dra. Elizabeth Ostring tem dirigido uma clínica particular em
Christchurch. O casal tem gêmeos — o filho completando um programa de doutorado em engenharia de telecomunicações e a filha numa faculdade de medicina. Elizabeth é uma médica voltada para o povo. “A vida é mais do que anatomia, fisiologia e psicologia,” diz ela, crendo no que afirma. E o “mais” pode ser
achado em sua devoção a “um Deus que sofre com Seu povo e lhe traz cura”.
Sua vida e ministério obedecem ao tema, “Curar é andar em esperança”.
A Dra. Ostring foi entrevistada ao assistir a uma reunião da Comissão Mundial Adventista do Sétimo Dia sobre Sexualidade Humana, na sede da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, em Silver Spring, Maryland, E.U.A.

■ Ser missionária foi parte de seu alvo
como médica a serviço da igreja?
Realmente, não. Meu marido e eu
estávamos trabalhando num hospital
adventista na Austrália. Ele queria obter sua especialidade em obstetrícia e
estávamos planejando mudar-nos
para Melbourne, Austrália. Justamente então recebemos uma carta de
Hong Kong nos convidando a ir como
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missionários. Como já tínhamos planejado ir para Melbourne, decidimos
responder, agradecendo-lhes e dizendo que dentro de alguns anos podíamos considerar o convite. Por alguma
razão, todavia, nunca chegamos a escrever aquela carta.
Algumas semanas mais tarde, meu
marido recebeu aviso de Melbourne
de que não podia ir para lá, visto que

as vagas para treinamento estavam
sendo cortadas pela metade. Foi então
que me lembrei da carta que não tínhamos escrito. Assim entramos em
contato com o hospital adventista de
Hong Kong, perguntando se ainda estavam interessados em nossos serviços. Dentro de poucas horas recebemos um telefonema perguntando:
“Podem vir amanhã?”
Lá chegamos seis semanas mais tarde. Pensávamos que seria uma missão
de 12 a 15 meses. Mas lá passamos 15
anos e apreciamos a experiência! Nossos gêmeos também nasceram lá, e
nesse meio tempo meu marido especializou-se em cirurgia.
■ Como médica de família, consegue partilhar o evangelho com pessoas que estão
sofrendo e que parecem não poder passar
da dor para Deus?
O cristianismo lida com a realidade. Precisamos entrar em contato com
indivíduos que sofrem. A reação inicial de muita gente que sofre é fugir de
Deus e da igreja. Por vezes até cristãos
profundamente devotos podem não
vir à igreja por causa de dor. Tornamse peritos em desculpas para evitar ir à
igreja por causa de dor — emocional
ou de outra espécie.
Precisamos fazer diferença entre
freqüência à igreja e relacionamento
com Deus. Minha base para partilhar
o cristianismo é enfatizar que a cura
vem de Deus. A mensagem começa
com um convite para confessar. A
confissão nos faz reconhecer que Deus
é capaz de perdoar e curar.
■ Como o trabalho de sua vida a preparou para participar da Comissão Mundial
de Sexualidade Humana?
Meu trabalho em Hong Kong tornou-me sensível às questões culturais

Diálogo 10:1 1998

que cercam a sexualidade. Agora, na
Nova Zelândia, estou envolvida com
um grupo local interdenominacional
que trata do abuso sexual de crianças
e mulheres. Gosto realmente de participar deste programa, embora seja
triste reconhecer que há muita gente
que sofre, mesmo na igreja. Em minha
própria família experimentamos muita dor e tristeza como resultado de um
membro próximo da família estar
morrendo de AIDS.
Em minha experiência, Deus me
tem guiado através do sofrimento e
me ensinou coisas que nunca teria
aprendido de outro modo. Agora posso alcançar pessoas que não podia alcançar antes.
■ Qual é o objetivo básico da Comissão?
Estamos procurando identificar e
esboçar a visão bíblica da sexualidade.
Estamos também procurando identificar os problemas que nossa igreja ao
redor do mundo enfrenta na área da
sexualidade humana e achar meios de
lidar com eles.
■ Como a senhora vê a sexualidade descrita na Bíblia?
Deus escolheu usar na Bíblia a relação íntima da sexualidade entre marido e mulher como um símbolo da relação íntima que Ele quer ter conosco.
Gênesis começa com a humanidade
sendo criada à imagem de Deus, e então vem o mandamento de Deus a
Adão e Eva de participar na atividade
criativa tendo seus próprios filhos.
Com efeito, Deus criou nossos primeiros pais como pessoas sexuadas antes
de lhes dar o sábado. Mas o diabo gosta de pegar tudo que é belo na criação
de Deus e subvertê-lo. Não surpreende
que a sexualidade esteja sob um ataque tão direto da parte do diabo.
■ Há um grupo específico que a comissão
tem em vista?
A igreja tem um grande número de
pessoas feridas. Há uma quantidade
imensa de sofrimento, e grande parte
dele resulta de questões sexuais, como
abuso em família, etc. Vejo isso em
meu trabalho cada dia, particular-
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mente com jovens. O trabalho da comissão não é só definir sexualidade
sob uma perspectiva bíblica, mas também assegurar às vítimas que Deus as
ama e pode capacitá-las a lidar com a
causa de seus problemas.
■ Se há uma mensagem que a comissão
pudesse endereçar a adultos jovens, qual
seria?
São enormes as pressões sobre jovens cristãos para empenhar-se em
atividades que vão desde beber e consumir drogas até sexo. A igreja freqüentemente é rápida em apontar o
pecado envolvido, mas vagarosa para
assegurar a nossos jovens que Deus os
ama, cuida deles, está pronto a perdoar-lhes e dar-lhes força para viver uma
vida reta. Os adventistas do sétimo
dia são um povo bastante conservador
e sexualidade sadia é algo que receamos ensinar aos jovens. Precisamos
enfatizar que Deus fez o sexo e quer
que o desfrutemos dentro dos parâmetros estabelecidos no começo. A sexualidade é um belo dom e deve ser tratado com cuidado.
A base da sexualidade é o companheirismo e a comunhão com uma
pessoa de sexo diferente numa relação
monógama. Não deve ser desviada
dos planos de Deus. Requer que um
casal se comprometa um com o outro
e com Deus. Este compromisso é a
base do casamento cristão.

Não sou uma pessoa muito ambiciosa
ou promotora. Mas o fato de participar desta comissão fez cristalizar em
minha mente o trabalho que precisa
ser feito nessa área. Ao mesmo tempo,
gostaria de continuar a tratar com as
sensibilidades da família e da clínica
familiar.
■ Com tantas oportunidades e desafios
que enfrentou em sua carreira, como resumiria sua filosofia da vida?
Confie em Deus e Ele o guiará ao
longo do caminho. Tendo decidido
que sua vida pertence a Deus, quando
vierem os problemas, você terá o poder do Todo-Poderoso do qual depender. Descobrirá que o problema tem
uma lição que você devia aprender ou
que ele tem um significado para outra
pessoa — mas Deus sempre mostra um
caminho pelo qual você pode avançar.

Entrevista com
Dixil L. Rodriguez
Dixil L. Rodriguez é assistente do diretor de noticiário para a “Adventist
News Network” na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo dia. Seu endereço: 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904; E.U.A.
Endereço da Dra. Elizabeth Ostring:
16 Cintra Place; Casebrook, Christchurch; Nova Zelândia.

■ Que fará a comissão para pôr em prática os métodos estabelecidos para tratar
de questões relacionadas com o sexo em
nossa igreja?
Planejamos oferecer recursos a indivíduos em postos-chaves, os quais
irão distribuí-los através de programas
de Lar e Família, escolas e outros canais. Alguns desses recursos serão brochuras e panfletos escritos de modo
muito informativo, abrangente, concreto e fácil de se compreender.
■ Como planeja a senhora continuar seu
ministério médico?
Gostaria de desenvolver um ministério para mães solteiras, pelas quais
sinto uma responsabilidade especial.
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Perfil
Harrington Fitz Henry
Diálogo com um engenheiro-evangelista na Jamaica

S

ua mente é aguda. Suas mãos são fortes. Seu coração é terno. Com as
mãos ele pode consertar coisas, projetar grandes praças ou construir residências atraentes. Com a mente, pode ver em baixo, ao redor e para cima.
Com uma visão tão bem focalizada, ele também se desdobra para alcançar milhares de pessoas cada ano para o reino de Deus. Conheça Harrington Fitz
Henry — um dos preeminentes evangelistas leigos adventistas.
Nascido numa família adventista em Kingston, Jamaica, Fitz estudou no
Kingston College. Era o orgulho de sua família, não só por ser o primeiro de seis
filhos, mas porque mesmo na infância revelava ser promissor. Sua avó, Irmã
Druss, que completou 101 anos de idade este ano, foi-lhe um modelo do que um
adventista deve ser. Mas aos 17 anos, para desapontamento da família, Fitz
desviou-se da igreja para “correr mundo”. Levou outros 17 anos para que Deus
o fizesse voltar e o transofrmasse num dos maiores ganhadores de almas da
Jamaica. O evangelismo está no seu sangue, na sua respiração, e ele lhe dá de
dois a quatro meses de tempo integral cada ano, viajando por todo o mundo.
Até aqui, seu ministério trouxe 17.000 almas para a verdade.
Formado pelo Voorhess Technical Institute em Manhattan, Nova York, Fitz é
engenheiro mecânico por profissão, e se especializa na construção de grandes
edifícios comerciais, praças, hotéis, armazéns, hospitais, escolas e residências.
Em 1996, uma de suas firmas, a Global Construction, ganhou em Madri um
prêmio internacional pela praça mais bem construída no Caribe. Seus edifícios
são conhecidos pela estética excelente, qualidade de construção e conclusão a
tempo.
Não inferior é a paixão de Fitz pelo evangelismo. Ele dá liberalmente de seu
tempo e recursos para cruzadas evangelísticas que o levam por todo o mundo. É
um construtor de gente e não só de edifícios. É esta combinação do melhor de
uma vida profissional com uma dedicação ao evangelismo público que faz dele
uma inspiração e um modelo para muito jovem adventista.
Fitz e sua esposa, Ivy, têm cinco filhos adultos — Denise, Quinton, Colleen,
Douglas e Simone.

■ Irmão Henry, o que o motivou a tornarse evangelista?
Evangelismo é uma vocação espiritual que vem de Deus. Dezessete anos
depois de deixar a igreja, fui encarcerado por um fato acerca do qual eu
conhecia a verdade, mas não podia
contá-la. Se o fizesse, seria um homem
morto. Prometi a Deus que se Ele me
livrasse da mão de homens, eu O serviria durante o resto de minha vida.
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Deus não só me livrou da prisão, mas
também deu-me este dom que agora
uso para Sua glória.
■ A que atribui esse tremendo sucesso em
suas campanhas evangelísticas?
Ao poder da oração. Ao longo de
minha carreira como pregador, sempre tive uma forte equipe de pessoas
que oravam. Embora preparação acadêmica e eloqüência sejam importan-

tes, o verdadeiro sucesso depende da
oração.
■ Conte-nos de seus primeiros anos.
Meus pais são adventistas do sétimo dia e sou o primeiro de seis filhos.
Um de meus irmãos tem sido o primeiro ancião da Igreja Adventista do
Sétimo Dia de Pennwood por mais de
vinte anos, e minha avó, Irmã Druss,
de 101 anos, ainda caminha três milhas para ir à igreja. Infelizmente, depois de terminar o segundo grau, fiquei envolvido com profissionais
mais velhos que me animaram a avançar nos estudos, mas insistiam que a
igreja era asfixiante e que eu não chegaria a parte alguma. Pouco a pouco,
deixei a igreja.
■ Como achou seu caminho de volta?
Na prisão lembrei-me das palavras
de minha mãe: quando eu caísse em
dificuldade, acharia a Deus. Pedi uma
Bíblia e três livros de Ellen G. White,
The Spirit of Phophecy, vols. 1 e 2, e O
Grande Conflito. Li, estudei e comecei
a escrever sermões. Em duas ocasiões,
fui repreendido por fazê-lo, e na terceira vez o oficial da prisão me advertiu de que eu seria posto na segurança
máxima, só que isso não aconteceu.
Mais tarde, foi-me dada permissão
para pregar e levei três homens a Cristo — um oficial da prisão e dois encarcerados.
■ Em sua experiência tem achado difícil
dirigir duas grandes empresas e ao mesmo tempo dar tanto de si mesmo ao trabalho da igreja?
Com efeito, não. Os negócios do Senhor ocupam o primeiro lugar em minha vida. Quando nossas prioridades
são corretas, o Senhor nos dá forças
para lidar com outras coisas. Deus é um
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grande Deus e espera que tenhamos
mente aberta. Quando Lhe damos o primeiro lugar, Ele resolve o resto.
■ Como evangelista, como mantém o equilíbrio entre família, profissão e vida espiritual?
Minha família sabe de meu compromisso com Deus e tem aceitado
minha ausência, dando-me bastante
apoio. Tenho tomado literalmente o
preceito de abandonar mãe, pai e família por amor do Senhor. Nos negócios, minha filosofia é fazer a provisão
e preparação adequadas, deixar os engenheiros e o pessoal do escritório na
direção e pôr a Jesus em minha cadeira; Ele nunca me falhou. Assim continuo a deixar tudo em Suas mãos.
■ Pode relembrar algumas experiências
dramáticas que teve como evangelista?
Certa noite um pistoleiro subiu à
plataforma para me matar. Crendo
que Deus me protegeria, disse: “Em
nome de Jesus, recue!” O pretenso
agressor simplesmente congelou.
Noutra ocasião, ao entrevistar 300
candidatos para o batismo, um rastafári que não tinha freqüentado as reuniões adiantou-se e pediu para ser batizado. Expliquei-lhe que conversão
significava mudança de coração e
também mudança exterior. Ele replicou: “Então preciso cortar minhas
tranças!” Ele concordou em que nos
retirássemos para uma sala particular,
e fizemos justamente isso. Hoje, é um
diácono de valor na igreja.
■ Como empresário bem sucedido, qual é
o seu modus operandi?
Nada faço nos negócios sem apresentá-los ao Senhor em oração; aguardo uma indicação clara da direção que
devo tomar. Isso não exclui discussão
do projeto com outros associados de
dentro e de fora da igreja, mas a resposta final jaz em buscar e seguir a
vontade de Deus. Quando vamos a
Ele, Ele nunca falha.
■ Além de seu negócio e atividades na
igreja, está envolvido em outras organizações?
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Sirvo como juiz de paz e conselheiro do Ministério da Justiça sobre assuntos correcionais. Também sou presidente de uma junta escolar e coordenador do atendimento espiritual para
presidiários, oferecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Jamaica.
Também ajudo como vice-presidente
da Comissão Regional de Prevenção
de Desastres.
■ Como relaciona fé e profissão?
Por meu estilo de vida. Esforço-me
para manter um certo nível de ética e
conduta cristãs em todas as minhas
operações. Meus colegas respeitam e
admiram isso. Com efeito, sempre que
enfrentam problemas buscam meu
conselho.
Embora estilo de vida seja importante, sinto que um empresário cristão deve também envolver-se em partilhar sua fé quando se oferece uma
oportunidade. Sempre começo minhas discussões de negócio com oração. Não aceito convites para tomar
um drinque em clubes, ou algo dessa
natureza. Isso não quer dizer que eu
não seja sociável. Sou, mas do modo
cristão. Meus colegas sabem que sou
diferente e ficam curiosos de saber por
quê. Isso me dá a oportunidade de explicar minhas crenças.
■ Que conselho dá à juventude adventista que planeja ingressar numa carreira de
negócios?
Qualquer que seja a dimensão dos
negócios, planeje prudentemente e
planeje com o Senhor. Deus quer que
Seu povo seja próspero. Todavia, se
seu trabalho o faz infringir o tempo
do Senhor ou Seus mandamentos,
considere isso uma tentativa do diabo
para engodá-lo. Procure imediatamente o auxílio e a direção de Deus.

será realizada na Vista University, em
Soweto, que tem uma população de
mais de três milhões.
O tema desta campanha é “O Rei
Está Chegando”. Vai enfocar saúde,
bem-estar, crime e salvação. Queremos que o povo de Soweto ouça, sinta
e se prepare para o Rei vindouro. A
União dos Adventistas do Sétimo Dia
da África do Sul, juntamente com um
grupo de empresários interessados, organizou esta campanha. Estão oferecendo seus talentos, serviços e recursos para o soerguimento dos irmãos e
irmãs de Soweto. A campanha de cinco semanas começará em 28 de fevereiro de 1998 e será transmitida via
satélite a outros países da África, Europa, Ásia, do Oriente Médio, bem como
da América do Sul e do Norte.
Creio que o tempo do fim está às
portas. Precisamos dizê-lo ao mundo.
Devemos dar-lhe a escolha de aceitar
a Jesus como Salvador e preparar-se
para Sua gloriosa volta. Todo adventista do sétimo dia devia estar envolvido em partilhar a fé enquanto segue
sua vocação. A seara está madura, mas
os obreiros são poucos. Com o poder e
a direção de Deus, veremos este evangelho explodindo em todo o mundo.

Entrevista feita por Iris Henry.
Iris Henry é diretora de Educação e do
Ministério da Mulher da União das Índias Ocidentais dos Adventistas do Sétimo
Dia, com sede em Mandeville, Jamaica.
O endereço postal de Harrington Fitz
Henry: 22 Thant Place; Bridgeport, St. Catherine; Jamaica. E-mail: Fitznick@TOJ

■ O senhor acabou de voltar da África do
Sul depois de completar os preparativos
para Pentecoste ’98. Conte-nos a respeito
desse vibrante projeto evangelístico.
Pentecoste ‘98 é uma tentativa de
atingir um público internacional de
milhões de pessoas com o evangelho
de Jesus Cristo. A série evangelística
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Logos
Vendo através dos olhos
de Jesus
Rubén Ramos

J
“Caminhando Jesus viu um
homem cego de nascença”
(João 9:1).

24

esus estava em Jerusalém. Provavelmente foi durante a Festa de Dedicação. A cidade estava apinhada de peregrinos de perto e longe. Sacerdotes e
levitas, fariseus e saduceus, rabinos e
doutores da lei, os simples e os curiosos
todos se aglomeravam nas ruas estreitas
da cidade de Davi. Havia tanto para ver:
o templo, o palácio, os muros, as grandes portas da cidade e outras atrações
turísticas. Havia tanto para ouvir: pregadores de rua expondo a lei, os fariseus
argumentando sobre a herança judaica,
os zelotes cochichando aqui e ali sobre
o momento favorável para expulsar os
romanos. Havia tanto para fazer: adorar
no templo, fazer um voto diante dos
grande marcos miliários na cidade ou
simplesmente assentar-se à sombra de
uma árvore e observar a multidão passar.
Jerusalém tinha muito para oferecer
aos milhares de visitantes durante essa
época festiva. Mas Jesus não era um visitante comum. Seus olhos e ouvidos,
Sua mente e coração, não eram de um
turista, atraído pelo resplendor e encanto da cidade. Ele era uma pessoa do
povo. “Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença”. Nesta simples
sentença, o autor do Evangelho distingue Jesus do resto da multidão.
Imagine-se visitando Washington,
D.C. Que veria você? A Casa Branca, o
Memorial de Lincoln, o monumento a
Washington, os museus Smithsonian e
o edifício da Associação Geral talvez entrassem na lista. Se tivesse a escolha de
ver alguém, o Presidente dos Estados
Unidos com certeza seria um. Mas certamente não os desabrigados do Dupont Circle.
Geralmente vemos o que é importante para nós. O foco de nossas atenções é determinado pelo que está dentro do coração. Jesus veio a este mundo

revelar o amor de Deus pelos farrapos
da humanidade. Veio para salvar os perdidos, curar os enfermos, dar vista aos
cegos, ressuscitar os mortos. Essa era
Sua paixão. Nada era mais importante
para Ele do que restaurar o quebrantado
de coração, dar liberdade aos cativos,
pregar as boas novas de salvação, proclamar o ano aceitável do Senhor. Assim fazendo, Jesus estava disposto a privar-Se de descanso, alimento, água — e
finalmente da própria vida. Por isso,
quando a cidade inteira estava preocupada com outras coisas, Jesus viu o cego
e foi em seu socorro.
Assim, que significa ver através dos
olhos de Jesus? Observe estes quatro
pontos:
Visão compassiva
Ver através dos olhos de Jesus significa ver com compaixão. Tudo que Jesus
fazia era condicionado por Seu infinito
amor e compaixão. Precisamos ser sensíveis e responsivos aos desafortunados,
como Ele era. Precisamos sentir o que
Ele sentia. Precisamos ter um coração
terno que pode tocar os que sofrem. Jesus identificava-Se com as dores e necessidades do cego. Quando Sua compaixão despertou uma resposta de fé, os
olhos do cego foram abertos. Pela primeira vez na vida, viu o brilho do sol, a
beleza da natureza e o Senhor da cura.
Com o coração repleto de gratidão e
louvor, proclamou o que Jesus fizera
por ele. Não receou dar glória a Deus.
Visão desobstruída
Ver a outros através dos olhos de Jesus significa descartar tudo o que impede uma visão clara. Quando Jesus viu o
cego, viu uma pessoa em grande necessidade e percebeu uma oportunidade de
revelar o poder de Deus. Mas os discípulos viram algo diferente. Viram um pro-
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blema teológico. “Mestre, quem pecou,
este ou seus pais?” perguntaram (João
9:2). Freqüentemente, os cristãos permitem que a teologia e doutrina interfiram no ato de ver as pessoas como são e
o que necessitam. A teologia e doutrina,
entretanto, devem focalizar quem Deus
é e o que Ele quer que façamos pelos
outros. Sempre que a teologia perde
este enfoque, torna-se um estorvo e um
instrumento de Satanás para diminuirnos a visão e destruir nossa missão.
Visão baseada na revelação de Deus
Ver como Jesus vê exige que aceitemos a visão que a revelação de Deus
oferece. Considere os vizinhos do cego.
Sabiam que ele era cego e desamparado
desde o nascimento. Agora ouviam o
testemunho do homem, de que Deus o
tinha curado. Deus o encontrou pessoalmente e restituiu-lhe a vista. O homem era uma vindicação viva do poder
de Deus. Mas os vizinhos não estavam
dispostos a receber a revelação de Deus.
Até duvidaram de que fosse o mesmo
cego que se assentava no bairro e esmolava cada dia. Buscaram a opinião dos
fariseus. Preferiram o julgamento de
outros à revelação de Deus.
Os fariseus tinham sua própria catarata. Quando descobriram que a cura
ocorrera no sábado, não puderam aceitá-la. Concluíram que Aquele que curara no sábado quebrara o sábado, e por
conseguinte não podia ser de Deus
(João 9:26). A visão dos fariseus estava
tão ofuscada por uma interpretação legalista da guarda do sábado que não
podiam ver o Senhor do sábado. Para
eles, Jesus não era a revelação final de
Deus, mas um homem que não guardava o sábado. Ver como Jesus via é ir
além dos rudimentos exteriores da lei e
reconhecer a dimensão interior de que
a lei é um transcrito do caráter de Deus.
De modo bastante irônico, a visão
dos fariseus era com efeito cegueira da
pior espécie. Ellen White explica por
que: “Os fariseus julgavam-se demasiado sábios para necessitar instruções, demasiado justos para precisar salvação,
muito altamente honrados para carecer
da honra que de Cristo vem.... Apegavam-se às formas mortas e desviavam-
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se da verdade viva e do poder de
Deus.”*
Apego a tradições e regras às custas
de rejeitar a revelação de Deus não nos
pode ajudar a ver como Jesus via. Certa
vez um irmão veio visitar-me. Estava
muito preocupado porque na igreja não
estávamos adorando corretamente. Não
nos ajoelhávamos para cada oração.
Não estávamos cantando a doxologia
do hinário da igreja. E assim por diante.
Obviamente, nosso irmão identificava
o culto com tradições e práticas. O ponto principal é adoração — vir perante
Deus, louvar-Lhe o nome, oferecer-Lhe
nossas orações e ouvir Sua Palavra. O
modo como fazemos tudo isso pode ser
diferente, mas ver o culto como Jesus o
via é aceitá-lo como um meio de louvar
e glorificar a Deus.
Se tradições ou regras humanas não
nos ajudam a sentir o amor de Deus e
nos impedem de ver como Jesus vê, precisamos rejeitá-las. Se não, elas nos cegarão como cegaram os fariseus. Tornaram-se tão cegos que não podiam entender a lógica mais fundamental e clara apresentada pelo cego. “Uma coisa
sei,” disse ele, “Eu era cego, e agora
vejo” (João 9:25).
Visão corajosa
Ver como Jesus via é ver corajosamente. Note a reação dos pais do cego.
Deviam estar contentes. Agora seu filho
podia ver. Não mais precisava ser mendigo. Podia trabalhar e ter vida independente. O povo tinha suas dúvidas,
os fariseus tinham sua teologia, mas os
pais não tinham razão para duvidar de
que seu filho se tornara uma nova pessoa. Não podiam, entretanto, ver como
Jesus via. A visão de Jesus era uma visão
corajosa. Ele viu um homem carente e o
curou no dia de sábado, sem receio dos
fariseus. Ao fazer o bem, restaurando a
vista ao cego, não restava lugar para a
covardia. Mas os pais estavam com
medo e disseram: “Perguntai a ele, idade tem; falará de si mesmo” (João 9:21).
Acharam melhor ser aceitos por outros
do que por Deus. A pessoa que tem
medo de ser rejeitada por outros por dizer a verdade não pode ver como Jesus
vê. Mais cedo ou mais tarde, a escuridão

se apossará de tal pessoa.
A maior necessidade
Por conseguinte, nossa maior necessidade é ver como Jesus vê. Como crente, como estudante ou profissional, precisamos buscar diligentemente ver
como Jesus vê. Há ocasiões quando não
sabemos o que fazer, o que dizer, que
direção tomar, mas é reconfortante saber que Jesus está disposto a romper
através de nossa confusão e escuridão e
trazer luz a nossos corações. O Espírito
Santo está pronto para pôr colírio em
nossos olhos, habilitando-nos a ver corretamente.
Jesus é o maior optometrista de todos os tempos! Ele tem a prescrição certa para a visão correta. NEle, tudo é 20/
20. Está pronto para restaurar-nos a visão, para habilitar-nos a ver como Ele
vê.
Rubén Ramos (M.Div., Andrews University) é ministro ordenado e coordenador da
obra adventista entre hispânicos na Associação de Potomac, que compreende a área
metropolitana de Washington, D.C. Seu endereço: 12521 Marie Ct.; Silver Spring, Maryland 20904; E.U.A.
* Ellen G. White, O Desejado de Todas as
Nações (Santo André, SP.: Casa Publicadora
Brasileira, 1979), págs. 257, 258.
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Em Ação
Wil Sutton

S

audações da Associação Estudantina Adventista do Sétimo Dia! Nosso grupo é um grupo registrado e
reconhecido no campus da Universidade da Califórnia, Berkeley (também conhecida como “Cal”).
Em dezembro de 1996, dois graduandos da Cal, um estudante graduado e
nosso antigo pastor na Igreja Adventista de Berkeley, Gary Venden, se reuniram no campus para orar. Pedimos a
Deus que nos desse uma visão do que
Ele poderia fazer por nós na Cal para
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Adventistas na
Universidade da
Califórnia, Berkeley!
partilhar nossa fé com mais de 35.000
estudantes e professores, e pelo poder
de Seu Espírito Santo. Depois de orar,
pusemo-nos a trabalhar.
Nosso alvo inicial era começar uma
escola sabatina filial no campus, bem
como reuniões às sextas-feiras à noite, e
convidar nossos colegas de quarto, colegas de classe e professores para vir assistir. Registramos nosso grupo com a
administração da universidade. Então
fomos à igreja Adventista de Berkeley e
pedimos à comissão da igreja para nos
ajudar a alugar um local no campus e
comprar material.
Imprimimos folhetos e cartazes anunciando nossas reuniões, e encomendamos uma bandeira com nosso logo. Distribuimos os folhetos na praça principal
da universidade e expusemos nossos
cartazes na igreja de Berkeley e no edifício da residência onde tínhamos alugado uma sala para nossas reuniões.
Em nossa primeira reunião da escola
sabatina filial três estudantes adventistas e nossa patrocinadora do corpo docente, a Dra. Marilyn Saavedra, compareceram. Somente quatro tinham se
reunido para o culto à noite. Mas louvamos a Deus, porque daquele pequeno
começo nosso diminuto grupo continuou a crescer, envolvendo tanto adventistas como amigos não adventistas.
A fim de expandir nossa influência
no campus e nutrir nossos novos membros, apresentamos um relatório à comissão executiva da Associação da Califórnia do Norte em abril de 1997. Durante o verão, a associação votou conceder ao grupo um pequeno estipêndio.
Sentimos realmente a presença diretriz de Deus entre nós. Até 32 pessoas
assistiram nossa reunião de sexta-feira à
noite, com uma assistência média de 15
a 20. Em outubro, fomos ao Pacific Uni-

on College apresentar, durante o programa da igreja, um relatório de nossas
atividades e planos. Quatro estudantes
não adventistas que se associaram conosco não só nos acompanharam no
passeio de fim de semana, mas também
deram seu testemunho com os adoradores no culto da igreja. No fim de
1997, justamente antes dos exames finais, 21 cansados membros de nosso
grupo nos reunimos para oração e para
estudar a Bíblia juntos.
Dezenove membros — incluindo
dois católicos, um batista e um presbiteriano — participaram de nosso retiro
de liderança em Lake Tahoe, Califórnia
(ver a foto). Aí, Ron Pickell, o capelão
adventista na Universidade de Tennessee, Knoxville, falou sobre estratégias e
recursos para testemunhar de Cristo no
campus.
Há tanto que lhes contar, mas o espaço é limitado! Os membros da associação têm dirigido culto na Igreja Adventista de Berkeley e em igrejas da
Cornerstone Christian Fellowship. O
grupo também patrocinou O Dia Mundial da Fome e distribuiu alimento entre vizinhos carentes perto da Igreja de
Berkeley. Colocamos anúncios de nossas reuniões no jornal do campus e começamos estudos bíblicos de meio da
semana. Em setembro estabelecemos
um website que já teve mil visitantes.
Nosso alvo é de começar uma igreja
no campus da Cal e comprar uma casa
perto do campus para servir de centro
para nossas atividades. Orem por nós
em Berkeley e pelo ministério em campi universitários em toda parte. Podem
visitar nosso website em http://www.
ocf.berkeley.edu//~sdasa e nos contatem em nosso endereço de e-mail: will@
serendipite.com
Wil Sutton, Coordenador Estudante
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Servindo a
comunidade
na Cidade
do México

Estudantes que participaram de programas de educação contínua ofereciados pela APA.

A

ssociação de Profissionais Adventistas do Sétimo Dia (APA), organizada em 1996 na Igreja Adventista Central da Cidade do México,
continua suas atividades com diversos
programas que nutrem a fé dos membros e servem a comunidade de vários
modos (ver a reportagem em Diálogo
8:3).
Através de um programa de Escola
Aberta na capital do país, a APA provê
educação contínua a adultos interessados em obter seus diplomas elementar,
secundário ou pré-universitário. Em
maio de 1997, representantes da APA
apresentaram um seminário sobre
como deixar de fumar na cidade de
Tuxtla, patrocinado pelo Secretário de
Saúde do Estado de Chiapas. O acontecimento, que incluía entrevistas pela
rádio e televisão bem como notícias na
imprensa, coincidiu com o Dia Mundial
de Não-Fumar.
Nossos planos para o futuro incluem
programas de alfabetização para adultos, contatos mais freqüentes com centros universitários e uma série regular
de palestras sobre cristianismo e ciência.
Apreciamos contatos com associações e entidades similares. Nosso endereço: Asociación de Profesionistas Adventistas; Sadi Carnot No. 12, Col. San
Rafael; Mexico D.F.; México.
David García y Poyato, Presidente

Líderes da APA em seu encontro com o Secretário de Saúde do Estado de Chiapas.

Assinaturas

E

ntão...você quer ser um pensador, não meramente refletor dos pensamentos 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!

Assinatura anual (3 números): US$ 12.00; Números anteriores: US$ 4.00 cada.
Gostaria de me inscrever para Diálogo em:
❏ Inglês ❏ Francês ❏ Português ❏ Espanhol.
Números: ❏ Comece minha inscrição com o próximo número.
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Pagamento: ❏ Estou incluindo um cheque internacional ou ordem bancária.
❏ O número de meu cartão de crédito ❏ Master Card ou ❏ Visa
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_____________________________________________________________
Endereço:
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Envie para: Dialogue Subscriptions, Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Fax: 301-622-9627.
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Ponto de vista
Criação e uma fé lógica
Ed Christian

N

ão tenho muita fé na lógica
como solução dos problemas do
mundo, mas quero uma fé lógica. Não exijo que minha fé corresponda
à “lógica científica” como concebida no
presente, mas espero que ela seja inteiramente consistente.
Estou falando aqui da lógica interior da Escritura e doutrina, naturalmente. Quero crer o que a Bíblia ensina, mas também quero que essa crença seja lógica — não quero crer em
“fábulas engenhosamente inventadas” (II Pedro 1:16).
Recuso crer em qualquer “doutrina
cristã” que não posso, para minha satisfação, fundamentar na Bíblia. Todavia, também recuso abandonar qualquer doutrina cristã apoiada na Bíblia,
mesmo que ela seja impopular ou seja
chamada “não científica”. Fazê-lo seria ilógico.
Tenho um amigo, capelão em minha universidade estadual, que tem
uma fé ilógica, embora pense que o
ajudará a persuadir estudantes de faculdade lógica. Ele crê, diz ele, na
existência de Deus, em Jesus Cristo
como seu Salvador, no nascimento
virginal e na vida eterna — mas não
crê na Criação. A meu ver, isso faz de
sua fé um absurdo ilógico.
Muitos cristãos supostamente lógicos partilham esta fé ilógica deste capelão. Gostaria de explicar porque é
ilógico biblicamente e doutrinalmente não crer que Deus criou a vida na
Terra em seis dias literais.
Estou assumindo, como base da
discussão, que a Bíblia é a inspirada
Palavra de Deus, que nos foi dada mediante palavras escolhidas por homens, mas infalível quanto à doutrina
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Se não aceitamos a Criação, então fé em Cristo é mero
devaneio.

no autógrafo original. Se não é, se é
apenas as especulações humanas de
escritores piedosos, então não temos
nenhuma base lógica ou autorizada
para fé e doutrina, o que quer que
creiamos.
Eis o problema: Muitas doutrinas
cristãs são baseadas parcialmente sobre textos que também dizem de
modo claro e inequívoco que Deus
nos criou. Embora digam ou não, os
textos asssumem que a criação ocorreu em seis dias — os escritores bíblicos não tinham outra teoria sobre o
tópico. Assim, logicamente, se Deus
não criou como a Bíblia diz que Ele o
fez, então esses textos, errados em
parte, bem podem ser errados noutra
parte qualquer. Como podemos argumentar que uma frase que identifica
Jesus como Salvador é inspirada, mas
a frase seguinte, que o identifica como
Criador, é apenas lenda? Tal compreensão arbitrária da inspiração é um
engano ilógico.
Examine as afirmações seguintes e
os textos que as apeiam. Se estas passagens das Escrituras são aceitas como
um apoio autêntico e inspirado de
doutrina e fé, então como cristão, não
tenho outra alternativa lógica para
afirmar a validez de sua implicação de
que Gênesis 1 é um relato inspirado
por Deus e verdadeiro de que Deus
criou a vida na Terra em seis dias.*
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para a crença de que Jesus é o Messias, o Salvador e o Filho
de Deus:
“Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel...Eu sou o Senhor, vosso Santo, o criador de Israel,
vosso rei” (Isaías 43:14, 15).

“Todas as coisas foram feitas por
intermédio dele, e sem ele nada do
que foi feito se fez” (João 1:3).
“Todavia, para nós há um só Deus,
o Pai, de quem são todas as coisas e
para quem existimos; e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as
coisas, e nós também por ele” (I Coríntios 8:6; ver também Hebreus 1:13, Colossenses 1:15-20, I Pedro 1:1820).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer na volta de
Cristo e o fim do mal:
“Temei a Deus e dai-lhe glória, pois
é chegada a hora do seu juízo; e adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e o
mar, e as fontes das águas” (Apocalipse 14:7).
“Pois que eu crio novos céus e nova
terra....e nunca mais se ouvirá nela
nem voz de choro nem de clamor”
(Isaías 65:17-19).
“Então dirá o Rei aos que estiverem
à sua direita: Vinde, benditos de meu
Pai! entrai na posse do reino que vos
está preparado desde a fundação do
mundo” (Mateus 25:34).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer nos Dez Mandamentos como a lei de Deus:
“Porque em seis dias fez o Senhor
os céus e a terra, o mar e tudo o que
neles há, e ao sétimo dia descansou;
por isso o Senhor abençoou o dia de
sábado e o santificou” (Êxodo 20:11).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer na santidade
do casamento:
“Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher,” e disse, “Por esta causa deixará
o homem pai e mãe, e se unirá a sua
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mulher, tornando-se os dois uma só
carne. De modo que já não são mais
dois, porém uma só carne. Portanto, o
que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mateus 19:4-6).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer no novo nascimento, na regeneração:
“Não mintais uns aos outros, uma
vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz
para o pleno conhecimento, segundo
a imagem daquele que o criou” (Colossenses 3:9, 10).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer que a vida é
um dom de Deus:
“Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam; se lhes cortas a respiração,
morrem, e voltam ao seu pó. Envias o
teu Espírito, eles são criados, e assim
renovas a face da terra” (Salmo 104:29,
30).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer na revelação
de Deus ao mundo mediante a natureza:
“Porque os atributos invisíveis de
Deus, assim o seu eterno poder como
também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são por isso indesculpáveis” (Romanos 1:20).
“Tendo em conta, antes de tudo,
que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e
dizendo: Onde está a promessa da sua
vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem
como desde o princípio da criação.
Porque deliberadamente esquecem
que, de longo tempo, houve céus bem
como terra, a qual surgiu da água e
através da água pela palavra de Deus,
pelas quais veio a perecer o mundo
daquele tempo, afogado em água.
Ora, os céus que agora existem, e a
terra, pela mesma palavra têm sido
entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição
dos homens ímpios (II Pedro 3:3-7;
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ver também Isaías 41:17-20).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer na existência
de Deus como regente do universo:
“Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade vieram a
existir e foram criadas” (Apocalipse
4:11).
Se Deus não nos criou, não temos
base lógica para crer na oniciência
de Deus:
“E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e
patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas” (Hebreus 4:13).
Se não cremos que a vida foi criada
na Terra em seis dias, como Gênesis 1
ensina, então é naturalmente ilógico
crer que Adão e Eva jamais pecaram,
como Gênesis 3 ensina. Se evolvemos,
seja por “evolução teísta” ou “por desígnio”, então a morte sempre existiu
na Terra. Deus, se é que Ele existe, torna-Se um Deus de “dentes e garras”,
oferecendo-nos “sobrevivência do
mais apto” em vez de “salvação pela
fé”. Se a morte sempre existiu, então a
morte não entrou no mundo como resultado do pecado. Portanto, se evolvemos, não pode haver pecado que
leva à morte, e assim não há necessidade de um Salvador do pecado, mas
também não temos razão para esperar
o fim da morte. Se Cristo é identificado como o Criador por João e Paulo
mas eles estavam errados, então não
temos base para esperar que tivessem
razão quando escreveram que Ele
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu a Seu Pai e voltará
para nos salvar e recriar aquilo que Ele
originalmente criou.
“Se a nossa esperança em Cristo se
limita apenas a esta vida, somos os
mais infelizes de todos os homens”
(I Coríntios 15:19).
Não penso que podemos ter as duas
coisas. Se aceitamos que Deus criou o
mundo do modo como a Bíblia ensina, então é lógico esperar por Sua volta. Se não aceitamos a Criação, então
fé em Cristo é mero devaneio, o Cor-

po de Cristo mero clube social.
Ed Christian (Ph.D., University of Nebraska) ensina Inglês e a Bíblia como Literatura na Kutztown University. Este artigo é adaptado de uma de suas apostilas
de Literatura do Velho Testamento. Seu
endereço postal: Department of English;
Kutztown University; Kutztown, Pennsylvania 19530; E.U.A. Endereço E-mail:
christia@kutztown.edu
Notas e referências
Especifico “vida na Terra” porque
concordo com Richard Davidson que o
texto hebraico de Gênesis 1 requer uma
criação da vida em seis dias, mas sugere
que Deus criou o mundo “informe e
vazio” e o universo em épocas remotas
antes da criação da vida aqui. Ver
Davidson, “No Princípio: Como
Interpretar Gênesis 1”, Diálogo 6:3
(1994), págs. 9-12.
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Livros
Faith, Reason, and Earth History,
Leonard Brand (Berrien Springs, Michigan:
Andrews University Press, 1997; 332 págs.;
brochura).
Revisto por James Gibson.

P

lanejado como compêndio para cursos de faculdade que
tratam de origens, o livro é o produto de mais de 20 anos
de magistério em cursos da história e filosofia da ciência.
O autor, Dr. Leonard Brand, serviu até recentemente como
catedrático do Departamento de Ciências Naturais na Universidade de Loma Linda e é cientista ilustre, ativo em pesquisa científica com implicações para a teoria da Criação.
Um bom compêndio sobre origens deve abordar pelo
menos três tópicos principais: a natureza e a filosofia da
ciência, a evidência biológica e a evidência paleonteológica/geológica. Aproximadamente um terço do livro é devotado a cada um desses tópicos.
Considero o livro um sucesso. O autor apresenta as idéias de modo lúcido, com ilustração para apoiar seus argumentos, mas sem se perder em detalhes. Apresenta material controvertido de modo ponderado e não polêmico. Seus
argumentos são claros e bem considerados, dando um bom
exemplo quanto a respeitar pontos de vista contrários.
Os primeiros seis capítulos tratam de questões filosóficas tais como: métodos e limitações da ciência, desdobramentos decisivos na história da ciência, a influência do
naturalismo na ciência e a relação de fé e ciência. Folguei
ao ver o uso que o autor faz do problema de reconstruir
um vaso quebrado como uma analogia da ciência histórica
(págs. 4, 5). O capítulo trata da questão de Galileu e ressalta que o conflito não era tanto entre ciência e Escritura,
como entre a ciência antiga e a ciência moderna. A Igreja
cometera o erro de incorporar ciência em sua teologia.
Quando a ciência mudou, a igreja foi deixada numa posição insustentável.
A natureza de hipóteses científicas é examinada no capítulo 6, enfatizando que não é mais científico afirmar que
Deus não criou a vida do que afirmar que o fez. A ciência
não pode testar hipóteses concernentes ao envolvimento
de Deus na natureza.
Os seis capítulos seguintes tratam de questões biológicas incluindo a origem da vida e sua diversidade, a natureza da mudança biológica e a teoria de sociobiologia. Além
de bastante material familiar, o autor apresenta muita coisa nova. A sociobiologia é raramente incluída em compêndios criacionistas, e sua inclusão aqui é apreciada. Outra
contribuição significativa é o capítulo sobre mudança biológica de um ponto de vista criacionista. O autor também
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inclui um capítulo esboçando o caso para a teoria evolucionista convencional, seguido de uma revisão da mesma
evidência com uma interpretação criacionista dos dados.
Os últimos cinco capítulos tratam da coluna geológica,
com um capítulo final resumindo a posição do autor. Os
criacionistas sempre lutaram com as questões levantadas
pela coluna geológica, e o Dr. Brand não oferece soluções
simples. Em vez disso, analisa os vários tipos de dados e
tenta descrever onde pode haver má compreensão, onde
poderiam ser úteis mais experimentos e onde o criacionismo precisa simplesmente basear-se sobre fé nas Escrituras.
O formato do livro não assusta, com margens amplas,
numerosas ilustrações, um glossário e um breve índice.
Uma seção sobre cosmologia teria sido útil. Recomendo
sem reservas a obra do Dr. Brand como um compêndio
para cursos de faculdade sobre origens e como um livro de
consulta para os criacionistas.
James Gibson (Ph.D. em Biologia, Loma Linda University) é diretor
do Geoscience Research Institute. Antes de trabalhar no instituto, foi
professor na Califórnia e na África Ocidental por 13 anos. Seu
endereço: Geoscience Research Institute; Loma Linda University; Loma
Linda, Califórnia 92350; E.U.A. E-mail: Jgibson@ccmail.llu.edu

What Is a Person?,
James W. Walters (Urbana and Chicago:
University of Illinois Press, 1997; 187 págs.;
encadernado).
Revisto por Miroslav M. Kis̆.

Q

ue é uma pessoa? O que constitui a vida humana digna
de ser protegida? São pessoas e seres humanos termos
equivalentes? Estas questões não são simples nem triviais, particularmente desde que a tecnologia e a ciência médica ampliaram os limites de nosso conhecimento, e a economia impôs limite à nossa capacidade para tratamento médico. Profissionais na área da saúde e potencialmente todos nós podemos enfrentar a questão de escassez de recursos e a disponibilidade de cuidado médico. Segundo Walters, o problema é particularmente agudo na seção de cuidado intensivo neo-natal quando um recém-nascido severamente incapacitado compete pelos recursos com outros
bêbês recém-nascidos.
O problema é ainda mais sério quando os que tomam
decisões pertencem ao campo dos “fisicalistas”. Segundo
Walters, o modelo fisicalista afirma que todos os seres hu-
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manos são sagrados, porque toda vida merece um status
moral categoricamente privilegiado. Walters desafia seus
leitores, propondo uma abordagem “personalista”, onde
personalidade apenas determina status moral. “O modelo
personalista pressupõe a idéia de que capacidades intelectuais e emocionais são a base para avaliar indivíduos”
(pág. 9). Sua pretensão moral repousa primariamente no
uso das funções mentais superiores. Se a condição de humano como critério requer respeito e proteção para todos
os seres humanos, personalidade como critério é mais seletiva. Walters vê várias vantagens no personalismo:
1. Personalidade é uma medida bem definida. “Posse de
consciência própria é uma condição necessária e suficiente
para ser uma pessoa de pleno status moral” (pág. 2).
2. Personalidade apresenta uma escala variável de valor humano. “Quanto mais um indivíduo humano ou animal se
aproxima uma vida de consciência própria (como a sua ou
a minha), tanto maior o direito daquele indivíduo ao máximo status moral” (pág. 4). Isso significa que nem todos
os seres humanos são pessoas, e que nem todas as pessoas
assim são de modo igual. Fetos, recém-nascidos, pacientes
de Alzheimer, pacientes comatosos em estado permanente
não funcionam e não podem funcionar como pessoas. Sua
personalidade é contestada e isso pode implicar “condição
moral diminuída” (pág. 9).
3. Personalidade sublinha a importância de “status moral
em desenvolvimento” (pág. 69). Um paciente permanentemente vegetativo não tem o mesmo direito de um recémnascido. A diferença é potencialidade. O bêbê é uma “pessoa
aproximada” ou, como Mary Anne Warren sugere, uma “autêntica futura pessoa” (pág. 67). O bebê atingirá plena personalidade se seu status moral progride sem impedimento.
What Is a Person? é um tratado filosófico. O leitor devia
dar atenção particular à introdução ao primeiro capítulo.
Em vez de rejeitar ou aceitar conclusões sem crítica, seria
bom examinar as pressuposições do autor. Eis algumas:
1. Não há “objetivamente idéias melhores...todas as
idéias...são condicionadas pelos acidentes da história” (pág. 10). (Isso claramente reflete a opinião do
pensamento pós-moderno.)
2. Termos ontológicos são inadequados para descrever a
natureza humana. É preferível o conceito de personalidade.
3. No personalismo status moral pleno não é criado,
mas se desenvolve (pág. 69) e precisa ser evidenciado
pela capacidade mental funcional (pág. 31). A imagem de Deus não é um dado; precisa ser “desenvolvida”.
4. “A religião não possui uma resposta definitiva para as
questões difíceis levantadas pela bioética” (pág. 17).
5. A base para a abordagem personalista repousa sobre o
“etos dominante” da civilização ocidental.
6. O agente moral representa uma medida de respeitabilidade moral (pág. 4). (Um possível perigo para a intolerância?)
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Este livro desafia uma grande variedade de leitores. O
autor trata corajosa e provocativamente com um dos dilemas éticos mais complexos que enfrentamos, especialmente para nós cristãos que cremos na Bíblia. Pergunto-me se
futuras explorações deste assunto nos aproximarão da posição bíblica ou nos levarão a outras direções.
Miroslav Kis̆ (Ph.D., McGill University) é professor de ética no Seminário
Teológico Adventista do Sétimo Dia, na Andrews University. Seu endereço
postal: Andrews University; Berrien Springs, Michigan 49104; E.U.A.
Um extrato do livro do Dr. Walters foi publicado em Diálogo 9:2 sob o
título, “É Koko Uma Pessoa?”

The Lamb Among the Beasts:
Finding Jesus in the Book of
Revelation,
Roy C. Naden (Hagerstown, Md: Review and
Herald Publ. Assn., 1996; 300 págs;
encadernado).
Revisto por Dragutin Matak.

R

oy Naden é um autor dotado com profundas percepções. De sua experiência como pastor, evangelista,
músico, professor universitário e alguém que conhece seu
Senhor, ele traz novas percepções para a compreensão do
livro do Apocalipse. Seu público é composto por “estudantes universitários e leigos interessados em escritos apocalípticos” (pág. 12).
Sem gastar tempo com interpretações extremistas ou
imergir o leitor em discussões elaboradas que só teólogos
especializados compreendem, Naden enfoca a preocupação principal de João: Jesus, o Cordeiro, a esperança do
mundo. Esta abordagem cristocêntrica do Apocalipse faz
do livro um marco na compreensão adventista da profecia.
O autor ressalta que o Apocalipse não é primariamente um
livro sobre animais, dragões e falsos profetas. A ênfase primária do livro é o Cordeiro, o campeão de Seu povo, que
promete e produz vindicação para eles.
Assim, no primeiro capítulo, o Jesus ressurreto promete
“Eu voltarei”; os capítulos 2 e 3 retratam Jesus apoiando
Sua igreja; Jesus é adorado pelo céu todo nos capítulos 4 e
5, proclamado no capítulo 6, atacado por Satanás nos capítulos 8, 9 e 12, adorado pela igreja no capítulo 11; no capítulo 13, Jesus é imitado num desfile de oposição satânica;
no capítulo 14, Jesus dá à igreja uma comissão; os capítulos 15 a 18 descrevem como Jesus, cheio de ira, julga Babilônia, e os últimos três capítulos retratam Jesus vitorioso
para sempre com os remidos.
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Naden começa seu comentário com uma série de princípios de interpretação baseados sobre “o ponto de vista historicista” (pág. 11). Por exemplo, “a maior parte do que lemos é expresso em símbolos,” diz Naden, “e não foi escrito
para ser compreendido literalmente” (pág. 49). Por conseguinte, referências a acontecimentos e povos históricos
devem ser vistos como simbolizando questões e acontecimentos mundiais. Outro exemplo é que números devem
ser vistos como símbolos de qualidades previsíveis: 3 para
unidade, 7 para repouso, 10 para totalidade, 12 para o reino, etc. E as chaves mais importantes são tomadas de Mateus 24 e 25 e do livro de Daniel.
Uma abordagem que Naden usa com habilidade e é particularmente útil para os leitores, tem a ver com as passagens mais difíceis, tais como as pragas e o milênio. Naden
apresenta mais de uma interpretação possível, mostra seus
pontos fortes e fracos e deixa o leitor tomar posição. Tal
franqueza não só permite mas também convida o leitor a
estudar e avaliar reverentemente o sentido do texto.
Embora o tratamento seja abrangente, o autor parece
constrangido pelo espaço no tratamento magistral do Apocalipse. Mas consegue êxito em seu objetivo: “Ajudar-nos
a ver e ouvir a Jesus e deste modo achar segurança nEle.”
The Lamb Among the Beasts, estou certo, desfrutará vida
longa e produtiva. Recomendo calorosamente esta obra.
Dragutin Matak (Ph.D., Andrews University) é o diretor acadêmico
e leciona no Seminário Adventista da Croácia. É também o editor do
jornal teológico Bibliske Pogledi. Seu endereço postal: Seminário
Adventista; Marusevec 82; 42243 Marusevec; Croácia. E-mail:
dmatak@public.srce.hr

Le cri du ciel: Etude prophétique
sur le livre de l’Apocalypse
Jacques B. Doukhan (Dammarie-les-lys,
France: Vie et Santé, 1996; 287 págs.;
brochura).
Revisto por Roberto Badenas.

O

livro do Apocalipse é um dos livros mais mal entendidos na história da interpretação bíblica, gerando freqüentemente excesso de especuladores e visionários. Nos-
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sos próprios dias têm tido seu quinhão destes excêntricos:
David Koresh, Shoko Osahara, membros da Comunidade
do Templo Solar e outros que têm usado as visões do Apocalipse para induzir seguidores ingênuos a uma vida de
medo, irracionalidade e morte. Até mesmo Hollywood e a
ficção barata se interessam extraordinariamente no Apocalipse, ao tentarem usar sua visão para aventuras financeiras que exploram a credulidade e alimentam a curiosidade
de pessoas fascinadas com o futuro. E as graves questões
do presente — a epidemia de AIDS, genocídio e incertezas
no Oriente Médio, as crises do ecossistema, o novo milênio que se aproxima — intensificam o estudo do Apocalipse.
Mas o livro do Apocalipse não foi escrito para interpretações especulativas ou manipulações excêntricas. É um livro sério com uma mensagem séria para gente que vive no
tempo do fim. Isto é, para nós. Le cri du ciel (O Grito do
Céu) aparece no momento certo. Quando a febre do milênio parece afetar o globo inteiro, o livro proclama o apelo
do Apocalipse: Jesus vem, e este acontecimento requer discipulado significativo e vivo por parte dos que esperam
Sua vinda.
Com este tema sério no seu cerne, o Dr. Jacques Doukhan — professor na Andrews University — propõe uma
interpretação biblicamente desafiadora deste intrigante livro. Doukhan é um hebraísta e especialista em literatura
apocalíptica, tendo já publicado um livro sobre Daniel. Ele
tem a vantagem de contemplar questões bíblicas tanto de
uma perspectiva judaica como cristã. É esta dupla perspectiva que constitui o aspecto mais original do livro — sua
interpretação das sete séries no Apocalipse à luz do ciclo
anual das sete festas judaicas: as sete igrejas são ligadas
com a Páscoa, os sete selos com Shabuot, as sete trombetas
com Rosh Ha-Shana, os sete sinais com Yom Kippur e assim por diante.
A abordagem de Doukhan é original e talvez sujeita a
controvérsia, mas pelo menos não é febril ou excêntrica. O
autor merece ser lido, pois baseia sua interpretação no
princípio de ligação: Assim como Deus guiou Israel a uma
compreensão mais profunda do plano da salvação através
das festas anuais e os acontecimentos da história, Ele agora
está guiando Seu povo à consumação final de Seu plano. É
sempre atual a ênfase sobre como Deus está cumprindo
lenta mas seguramente os Seus propósitos e a necessidade
de vigiarmos e estarmos sempre prontos.
Roberto Badenas (Th.D., Andrews University) ensina Novo Testamento e é diretor do Seminário Teológico no Centre Universitaire et
Pédagogique du Salève, França. Seu endereço: Boite Postale 74; 74165
Collonges-sous-Salève; França.
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Primeira Pessoa
Renderei louvores
durante a eternidade
Pat Grant

S
Farei um trato com você.
Venha à igreja comigo uma
vez, e nunca mais vou
incomodá-lo com religião.

e você alguma vez duvidou do esforço assombroso, indescritível
que Deus faz para salvar seja
quem for — continue lendo. Sabe, tenho uma história para você. É sobre
como Deus me alcançou através dos
olhos de um meninozinho chamado
Cedarric Collins.
Meu irmão A. J. e eu morávamos
num pequeno apartamento em Seattle, Estado de Washington. Freqüentávamos a faculdade tentando completar nossos estudos, trabalhando à noite e estudando durante o dia.
A. J. ia à igreja regularmente. Tinha
encontrado a Jesus enquanto estudava
no Instituto Adventista de Auburn.
Quanto a mim, eu me havia rebelado
contra meus pais desde seu divórcio, e
me defendi sozinho por alguns anos
antes de ir morar com A. J. — Alô Pat
— disse ele enquanto estávamos sentados na cozinha. — Gostaria de ir à
igreja comigo?
— Olhe — disse eu. — Falei-lhe um
milhão de vezes. Se você quiser ir à
igreja, isto é esplêndido, e se você crê
em Deus, ótimo. Mas essa questão de
religião não é para mim, portanto desista. — Muito bem — disse ele. — É o
seguinte: farei um trato com você. Venha à igreja comigo uma vez, e nunca
mais vou incomodá-lo com religião.
Uma oferta melódica
A proposta era melódica. A. J. era
persistente em querer converter-me.
Toda semana era a mesma pergunta
dele com a mesma resposta de minha
parte. Agora aqui estava uma oportunidade de não mais ouvir meu irmão
caçula falar sobre como sentiria falta
de mim no céu. — Vou uma vez e você
nunca mais me amola; de acordo?
— De acordo.
— Uma condição — acrescentei. —
Se eu for, vou como sou — apontando
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o dedo para ele. — Não vou ser diferente do que normalmente sou.
— De acordo — disse ele de novo.
Sábado de manhã chegou e eu estava pronto. Lembrava-me de uma coisa
sobre gente de igreja; se você não se
parecer com eles, eles o deixam de
lado. Eu tinha brincos em cada orelha, e para completar o traje usei meu
jeans rasgado, botas pretas de motoqueiro e uma jaqueta de couro combinando. Deixei a barba por fazer e
mantive um semblante rude.
— Vamos — disse a meu irmão.
A. J. não estava demasiado surpreso
quando me viu. — OK — replicou. —
Vamos.
Quando chegamos à igreja, houve
umas poucas pessoas que me apertaram a mão. Eu não era tonto — sabia
que essa gente havia sido avisada de
minha chegada. Mas no geral, o que
pensei que ia acontecer, aconteceu. A
igreja não sabia o que pensar de mim,
e me deixaram só.
Quando o sermão começou, o Pastor Roscoe Howard pediu que a igreja
abrisse a Bíblia para certa passagem. O
farfalhar das páginas começou a encher o salão enquanto os membros
procuravam o livro e o capítulo. Sentei-me quieto com os braços cruzados
sobre o peito e as costas um tanto relaxadas contra o banco. Restavam
apenas 30 minutos e eu estaria livre
da importunação de meu mano!
Enquanto os outros abriam a Bíblia, eu não tinha uma, nem a queria.
Subitamente senti um puxão em minha jaqueta. Virei-me e dei de cara
com um meninozinho de cabelos encaracolados, de pele clara, com não
mais que dez anos. — Oi — disse ele.
— Meu nome é Cedarric.
— Oi — retruquei. Virei-me então
rapidamente para o pastor tentando
de novo deixar claro que não estava
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interessado em conhecer ninguém. O
puxão veio de novo. Desta vez franzi
as sobrancelhas e disse: — Que foi?
— Qual é seu nome? — perguntou,
sem cerimônia.
— Garoto, se lhe digo meu nome,
você me vai deixar sossegado? — disse
rispidamente.
— Talvez.
Eu estava preparado para tentativas
de adultos em obter conversões, mas
me senti desarmado diante daquele
garoto curioso e intrometido!
— Meu nome é Pat — disse eu. Encarei-o e sussurrei: — Agora ouça cuidadosamente o sermão. Você poderá
aprender algo.
Cedarric então virou-se de frente
para o púlpito. Pegou uma esferográfica. Do canto de meu olho vi pequenos
dedos apertando a esferográfica e a
língua fora da boca em concentração
resoluta. Estava escrevendo algo em
sua Bíblia, e eu sabia que sua atenção
estava longe de mim. Mas o escrevinhar logo parou, a língua estava de
volta na boca, e ele virou-se novamente para mim e tocou no meu ombro com sua Bíblia.
— É para você — disse ele ao segurarmos ambos o livro ao mesmo tempo. — Escrevi seu nome nele — e um
sorriso iluminou-lhe o rosto.
Olhei para a Bíblia e a entreguei de
volta para ele. — Não quero isso, garoto. Guarde-a.
Cedarric começou a se mexer no
banco. — Não; é para você mesmo —
disse ele.
Não quis fazer uma cena diante de
todo mundo, dizendo por que não
queria uma Bíblia. Assim, a troca foi
feita e ambos ficamos quietos.
O culto terminou e corri para a porta. Fiquei no carro esperando meu
mano.
— Que achou? — perguntou.
— Desgostou-me — disse eu. — Já
lhe falei: se você crê, isso é grandioso,
mas não é para mim, e não quero ter
nada a ver com isso. Fiz a minha parte
do trato. Agora não quero mais ouvir
de você qualquer história de conversão. — O resto da viagem para casa foi
silenciosa.
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Quando chegamos, entrei em casa
carregando aquela Bíblia. Não sabia o
que fazer com ela. Queria jogá-la fora,
mas tinha meu nome escrito nela com
rabisco de garoto. Assim a coloquei
em cima da geladeira. Quando voltei à
noite e sentei-me na cozinha para comer algo, a Bíblia ainda estava lá. Senti-me incomodado por ela e joguei-a
na sala de visitas. Quando fui ver televisão, lá estava ela de novo.
As perguntas continuaram a vir
Durante os quatro dias seguintes,
aquela Bíblia mudou de lugar para lugar no apartamento, dependendo do
quarto em que me achava. Na noite
de quinta-feira, estava sentado em minha cama. Era uma daquelas noites
quando o ar fica parado e podem-se
ver as luzes da rua filtradas através das
gotas de chuva sobre a janela. Olhei
em volta, e aquela Bíblia estava sobre
a cômoda. Lançava uma sombra sobre
a parede na luz fraca do quarto de
dormir. Contemplei-a e os pensamentos começaram a desdobrar-se em minha mente:
Será que Ele existe mesmo?
De onde vim, e para onde vou?
Isto é tudo o que há na vida — o
lixo em meio ao qual vivi estes últimos 22 anos?
Se Jesus Cristo não existe, se Ele
não é mais do que um mito, por que
O odeio tanto?
O que moveu um garoto a dar-me
sua Bíblia, quando eu tinha aquela
aparência?
As perguntas continuaram a vir ao
estar sentado ali. Tinha estado a correr toda a minha vida. Do quê? Não
cria; por que então correr? Tinha de
obter algumas respostas, e agora era a
ocasião. Atravessei a cozinha em direção ao quarto de meu mano.
— Olhe — disse-lhe seriamente. —
Não se entusiasme, nem fique emocionado, nem pense que isto significa
alguma coisa, mas tenho algumas perguntas para as quais preciso de resposta. Acho que gostaria de perguntar ao
seu pastor a respeito.
A. J. olhou para mim, sorriu e disse:
— Certamente. — Um ano e meio

mais tarde, fui batizado.
Um vislumbre de Deus
Mesmo agora, ao sentar-me para escrever esta história e ao revivê-la, fico
pasmo com o esforço que Jesus faria
para me salvar. Fico perplexo diante
do quanto Ele realmente me amou enquanto eu O odiava. Mudou minha
vida para sempre.
Pouco depois de ser batizado na
Igreja Adventista de Emerald City, fiz
uma pequena apresentação. Contei
minha história à igreja toda, enquanto os “améns” e “Deus seja louvado”
ecoavam no santuário. Chamei Cedarric à frente e falei do poder que uma
pessoa pode ter quando vive pela fé e
não pela vista. Entreguei-lhe um presente. Era uma Bíblia novinha em folha encadernada em couro preto, com
seu nome em letras de ouro impressas
na frente. — Obrigado, Cedarric —
disse-lhe. — Obrigado por ser o vislumbre de Deus que mudou para sempre o modo como eu O via.
Apenas uma alma para sempre pode
estar
Louvando a Deus pela eternidade
Se você andar pelo espírito e não
pela vista
E deixar o temor com o diabo, que é
o originador do medo.
Minha vida agora testifica até o fim
De um Deus de amor e um amigo
que perdoa.
Como aconteceu? Por que agora vivo
por Suas leis?
É porque Jesus esqueceu que eu era
um caso perdido.

Pat Grant é estudante no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia na Andrews University, Berrien Springs, Michigan, E.U.A. Seu endereço postal: 600 Beechwood Ct., Apt. D-49; Berrien Springs, MI
49104; E.U.A.
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Et Cétera

DEUS

Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o
caminho da morte. (Jeremias 21:8.)

Guido Delameillieure

Pondera a vereda de teus
pés... (Provérbios 4:26.)

Eu sou o caminho
(João 14:6.)

Quanto a
mim, conheço
Butatalho!
there’sÉ
um
a
short
por aqui!cut
over there!

© Editions Vie et Santé

Deus fez ao homem reto,
mas eles buscaram muitas
invenções.
—Eclesiastes 7:29
Diálogo 10:1 1998
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Intercâmbio
Amplie Sua
Rede de
Amizades

E

studantes adventistas de faculdades
e universidades e profissionais interessados em trocar correspondência com colegas em outras partes do
mundo.

Melissa Agonia: 21; solteira; secretária; interesses: música religiosa, viajar, encontrar novos amigos e esportes; correspondência em inglês. Endereço: P. O. Box 2093; Port Moresby;
PAPUA NOVA GUINÉ.
Opere Joel Akomo: 22; solteiro; estuda engenharia mecânica; interesses:
ler livros religiosos, cantar, drama e
acampar; correspondência em inglês
ou kiswahili. Endereço: J.K.U.A.T.;
Box 62000; Nairobi; QUÊNIA.
Sergio Alexandre: 23; solteiro; desenhista; interesses: viajar, música, esportes e acampar; correspondência em
português ou inglês. Endereço: R. Abdias Abdon Araújo 355, Bairro das Indústrias; 58083-000 João Pessoa, PB;
BRASIL.
Joel Alonzo: 33, casado; dois filhos; formado pela Universidade Adventista Dominicana; interesses: tocar
violão e cantar, colecionar cartões
postais, esportes e aprender acerca de
outras culturas. Correspondência em
espanhol. Endereço: Apartado 751;
Santiago; REPÚBLICA DOMINICANA.
Nandrasana Anrimiarisoa: 22;
solteiro; faz estudos profissionais; interesses: fotografia, música, esportes e
viajar; correspondência em francês ou
inglês. Endereço: Chez Mme. Raminomabia S. Regina; Service Pediatrie, 5
étages; Centre Hospitalier Soaumandriana; 101 Tananarive, MADAGASCAR.
Simon Peter Balyejjusa: 41; casado, quatro filhos; pastor e capelão
numa escola adventista; interesses:
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desenvolvimento comunitário, pregar
e trabalhar com estudantes; correspondência em inglês. Endereço: Katikamu S.D.A. School; P.O. Box 53; Wobulenzi; UGANDA.
Sabine Barbosa: 23; solteira; responsável por uma creche de crianças;
interesses: viajar, surfe, estudar o livro
do Apocalipse e desenhar; correspondência em francês ou inglês. Endereço: 14 rue de la vésubie le planet;
06510 Carros; FRANÇA.
Eileen Bellamy: 20; solteira; estuda educação elementar; passa-tempos:
escrever poemas, aprender espanhol,
partilhar o evangelho e basquete; correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: 8606 E. Ad Spanish Trl.
#55; Tucson, AZ 85710; E.U.A.
Andrzej Blach: 24; solteiro; desenhista; interesses: viajar, conhecer outras culturas e línguas, fazer novos
amigos e música; correspondência em
inglês ou polonês. Endereço: Grzybowa Gora 30; 27-212 Skarzysko, Kos.;
POLÔNIA.
Benjamin Boateng: 32; casado; estuda administração de fazenda na
Universidade de Ciência e Tecnologia
em Chamois, Gana; interesses: fazer
novos amigos, viajar, música, partilhar minha fé e tênis de mesa. Correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 174; Nampong-Ashanti; GANA.
Maribeth F. Boquia: 24; solteira;
estuda pedagogia; interesses: ler, jogar
bolas, ouvir música e ciclismo; correspondência em inglês. Endereço:
M.S.U. Tambler; General Santos City;
9500 FILIPINAS.
Jocelyn A. Butihen: 21; solteira;
estuda administração agrícola; interesses: ouvir música clássica e religiosa, viajar e fazer novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: 103-B
Lacao Street; Puerto Princesa City, Palawan; 5300 FILIPINAS.
Karen Cabezas Espinosa: 26; solteira; interesses: ler livros de E. G.
White, ouvir música cristã e línguas
estrangeiras; correspondência em espanhol. Endereço: Apartado 5211100; San Juan de Tibás; COSTA RICA.
Mercedita A. Cañizares: 20; solteira; estuda comunicação na University

of Western Mindanao; interesses: colecionar cartões postais e selos, música e leitura; correspondência em inglês. Endereço: C-1188 Sampaloc Drive; Lower Calarian; Zamboanga City;
7000 FILIPINAS.
Eliana Yanet Cano Alvarez: 25;
casada; tem diploma de pedagogia; interesses: escrever, expandir o círculo
de amigos e acontecimentos esportivos; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Apartado Aéreo 877;
Medellín; COLÔMBIA.
Thokozani Chinguwo: 24; solteira; formou-se em contabilidade; interesses: ler, viajar e trocar cartas; correspondência em inglês. Endereço:
P.O. Box 2838; Blantyre; MALÁUI.
Dana Ciubanu: 28; solteira; médica completando uma especialização
em medicina de família; interesses: esportes; viajar; línguas e evangelismo;
correspondência em rumeno, francês
ou inglês. Endereço: Craiovei, Block
13, Section C, Jcara 3, Apt.16; Arges,
Pitesti; 0300 ROMÊNIA.
Eve Coro Velázques: 27; solteira;
tem um diploma em economia e estuda inglês; interesses: leitura, poesia
cristã, música e artes; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço:
Ave. 74, Edificio 66B, Apto. 3, 2º Piso;
Pueblo Griffo; Cienfuegos, 55500
CUBA.
Gabriela Cortés: 23; solteira; estuda química e farmácia na Universidad
de Concepción; interesses: música,
cozinhar, fazer crochê e viajar; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: San Luis 963; Población
O’Higgins, Los Angeles; CHILE.
Adelina Ebun: 26; solteira; estuda
contabilidade; passa-tempos: trocar
cartas, viajar e ler; correspondência
em inglês. Endereço: P.O. Box 169;
89257 Tamparuli, Sabah; MALÁSIA.
Charity E. Ediliorana: 21; solteira;
estuda contabilidade; interesses: colecionar selos e moedas, bordar em ponto de cruz e ler; correspondência em
inglês. Endereço: Quirino 57; Poblacion, Quazon, Palawan; 5304 FILIPINAS.
Esther A. Erracho: 32; viúva; tem
diploma em ciência secretarial; inteInsert37
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resses: tocar violão e cantar, ciclismo,
colecionar flores e cozinhar; correspondência em inglês. Endereço: Flat
03, 8/F, Block B, Villa Rocha; 10 Broadwood Road; Happy Valley; HONG
KONG.
Rachel A. Erracho: 34; solteira;
tem diploma em contabilidade; interesses: tocar violão, nadar, ciclismo e
cozinhar; correspondência em inglês.
Endereço: Block 94, 12th Floor, Flat C;
Broadway, Mei Foo; Sun Chuen,
Kowloon; HONG KONG.
Arlene N. Gabon: 18; solteira; estuda pedagogia; interesses: tocar violão e cantar; correspondência em inglês. Endereço: c/o Gabon Tire Recapping; Soriano St. Pob. Manaog Pangasinan; 2430 FILIPINAS.
Jophone A. Galanza: 25; solteiro;
estuda teologia; interesses: pregar,
cantar, colecionar selos e fazer excursões; correspondência em inglês. Endereço: Central Philippine Adventist
College; P.O. Box 420; Bacolod City;
6100 FILIPINAS.
Manuel David Garcia Andrés: 26;
solteiro; médico; interesse: fazer novos amigos; correspondência em inglês ou espanhol. Endereço: Rastro
#55 (altos), entre Irexes y Aguilera;
Holguín; 80100 CUBA.
Nwogu Chimedu Godson: 23; solteiro; estuda ciências médicas de laboratório; interesses: música evangélica,
ler, fazer novos amigos e futebol; correspondência em inglês. Endereço:
Department of Medical Laboratory
Sciences; University of Nigeria, Erugu
Campus; NIGÉRIA.
Nelly González: 34; solteira; estuda educação elementar; interesses: estudo da Bíblia, esportes, música (violãocelo) e verdadeiros amigos; correspondência em espanhol. Endereço:
Lico #1011, San Miguel; Santiago;
CHILE.
Peter Kiano Chabari: 26; solteiro;
estuda economia e matemática na
Universidade de Nairobi: interesses:
ler, correr, administração de tempo e
dinheiro e ouvir música; correspondência em inglês. Endereço: University of Nairobi; Box 30344; Nairobi;
QUÊNIA.
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Soro W. Perside de Hélène: solteira; professora de francês; interesses:
correspondência com adventistas de
todas as idades e do mundo inteiro;
correspondência em francês ou inglês.
Endereço: P.P. 83; Tabou; COSTA DO
MARFIM.
Patrick Hove: 28; solteiro; estuda
para um diploma em trabalho social;
passa-tempos: ler e discutir a Bíblia;
correspondência em inglês. Endereço:
House No. 2880; Smart Street; Mucheke (Sisk), Masvingo; ZIMBÁBUE.
Nimfa G. Judilla: 31; solteira, parteira; interesses: fazer excursões, cozinhar e ler; correspondência em inglês.
Endereço: 1974 Gallarde St.; Digos,
Davao del Sur; 8002 FILIPINAS.
Chisala Kampupu: 24; solteiro; estuda engenharia mecânica; interesses:
jogos de salão e esportes, viajar, fotografia e computadores; correspondência em inglês. Endereço: The University of Zambia, K L 5-12; P.O. Box
32379; Lusaka; ZÂMBIA.
Omomene B. Kio; 25; solteira; estuda medicina na University of Jos;
interesses: ler, poesia, esportes e colecionar selos; correspondência em inglês ou francês. Endereço: c/o S.D.A.
Church; P.O. Box 842; Jos, Plateau
State; NIGÉRIA.
Diana Nikolayevna Kireyeva: 19;
solteira; estuda inglês, literatura e pedagogia; interesses: comunicação internacional, ciências de computação,
esportes equestres e viajar; correspondência em russo, inglês ou látvio. Endereço: Urozhaynaya ul., 13; Ryazan;
390020 RÚSSIA.
James Kraip: 27; solteiro; tem diploma em ciência agrícola da Lincoln
University, Nova Zelândia; passatempos: viajar, pescar, rugbi e jardinagem
orgânica; Endereço: P.O. Box 713; Mt.
Hagen, W. H. P.; PAPUA NOVA GUINÉ.
Evilasio Krieger: 25; solteiro; estuda educação física; interesses: andar,
ler, poesia e fazer novos amigos; correspondência em espanhol ou português. Endereço: Rua Santa Terezinha
33; 89206-800 Blumenau, S.C.; BRASIL.
M. Calli Lampok: 18; solteira; estuda ciências secretariais; interesses:

ler, colecionar cartões postais e selos e
ouvir música; correspondência em inglês. Endereço: c/o Saridah Dumbad;
P.O. Box 08; Balai Polis Keningau;
89008 Keningau; Sabah, MALÁSIA
ORIENTAL.
Ella B. Lazo: 22; solteira; estuda
contabilidade; interesses: viajar, cozinhar, música e trocar cartões postais;
correspondência em inglês. Endereço:
14 Celso Fan St., San Sebastian Village, Sum-46; Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Oscar Leyva Hourruitiner: 28; solteiro; enfermeiro; interesses: música,
literatura, jornalismo e fazer novos
amigos; correspondência em inglês.
Endereço: Calle 37 #4007, entre 40 y
42; Cienfuegos; 55100 CUBA.
Blake H. Lindsey: 31; solteiro; estuda para um mestrado em Divindade
na Andrews University; interesses:
pregar, natureza, escrever e estabelecer uma família; correspondência em
inglês. Endereço: 361 A Meier Hall;
Andrews University; Berrien Springs,
MI 49104-0900; E.U.A.
Euna Batista Machado: 45; divorciada; tem diploma em história e ensina no pré-primário; interesses: natureza, música religiosa e troca de idéias
e experiências; correspondência em
português. Endereço: Rua Macaúbas,
145; 77827-200 Araguaína, TO; BRASIL.
Susana Madiedo Catalá: 25; solteira; tem um diploma em história; interesses: música cristã, atividades missionárias e teologia; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Calle Proyecto #21, entre Alameda y Gabriel Lache; Pinar del Rio; CUBA.
Alian Almeida Magalhães: 18; solteira; tem diploma em pedagogia; interesses: colecionar potes, esportes,
leitura e ouvir música cristã; correspondência em português, alemão, inglês, espanhol, francês ou italiano.
Endereço: Tv. Mauriti, 1079, Bairro
Pedreira; 66080-650 Belém, PA; BRASIL.
Dan Onyango Manyala: 29; solteiro; originalmente da Quênia, estuda
administração bancária; interesses:
ouvir e cantar música evangélica, es-
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tudo da Bíblia, jogos de bola e preparo
físico; correspondência em inglês. Endereço: Dept. of Bank Management;
Alagappa University; Karaikudi, Tamil
Nadu; 630004 ÍNDIA.
Ana Cristina Ferreira Marques:
28; solteira; professora; interesses: poesia, música, natureza e colecionar
cartões de telefone; correspondência
em português ou inglês. Endereço:
Rua 204 No. 67 Q. 28, L-16 C-2, Setor
Vila Nova; 74640-080 Goiânia, GO;
BRASIL.
Norma F. Martinez: 25; solteira;
tem diploma em química e biologia
clínicas; interesses: jogos de mesa, colecionar cartões postais e chaveiros,
viajar e comida italiana; correspondência em inglês ou espanhol. Endereço: Prolongación de Morelos s/n;
Zoyatsingo, Amecameca, Edo. de México; 56950 MÉXICO.
Sueli Menin: 31; solteira; professora, interesses: fazer novos amigos, viajar e música; correspondência em português ou espanhol. Endereço: Caixa
Postal 1170; 87001-970 Maringá, PR;
BRASIL.
Vincent Mensah-Djane: 29; solteiro; interesses: viajar, esportes e ler;
correspondência em inglês ou francês.
Endereço: B.P. 1642; Lomé; TOGO.
Pauline A. Miessi: 29; solteira; professora para ADRA num campo de refugiados; interesses: estabelecer contatos e amizades; correspondência em
inglês ou francês. Endereço: Enseignante à ADRA; B.P. 83; Tabou; COSTA
DO MARFIM.
Carmen Leyla Morales A.: 22; solteira; estuda medicina; interesses: música, esportes e viajar; correspondência em espanhol ou português. Endereço: Av. America Oeste; Calle Manchay Puito #1967; Cochabamba; BOLÍVIA.
Maria Elza Morata: 39; solteira;
enfermeira; interesses: música cristã,
cozinhar, colecionar cartões postais e
fazer novos amigos; correspondência
em português. Endereço: Rua 6 B No.
626; 13506-806 Cidade Nova Rio Claro, SP; BRASIL.
Vanessa Scandiucci Mota: 18; solteira; estuda computação; interesses:
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música religiosa, trabalhar com crianças e ler; correspondência em português ou espanhol. Endereço: R. Joaquim Xavier Curado, 85, Pqe. Ipê;
05762-140 São Paulo, SP; BRASIL.
Handina Munofa: 22, solteira;
professora; interesses: leitura, ouvir
música, viajar e atividades de igreja;
correspondência em inglês. Endereço:
Box 31418; Lusaka; ZÂMBIA.
Riccismary Naranjo Fonseca: 20;
solteira; estuda música e italiano; interesses: natureza, música, colecionar
cartões postais e selos; correspondência em espanhol ou italiano. Endereço: Carretera Central Km 381, Chambelón, Casa 3; Sancti Spiritus; 60100
CUBA.
Sherren G. Nares: 20; solteira; estuda belas artes; interesses: desenhar,
tocar piano, ouvir música e colecionar
cartões postais; correspondência em
inglês. Endereço: 1930 LL Donada
Street; 1300 Pasay City; FILIPINAS.
Jesse Narváez; 29; solteiro; técnico
em massagem, trabalha num consultório médico; interesses: esportes, excursão, acampar e cantar; correspondência em inglês ou espanhol. Endereço: 3621 Boyce Ave.; Los Angeles,
CA 90039; E.U.A.
Alice Kemunto Obare: 23; solteira;
estuda pedagogia em Moi University;
interesses: cantar, acampar, cozinhar e
poesia; correspondência em inglês ou
kiswahili. Endereço: P.O. Box 506;
Nyansiongo; Kisii; QUÊNIA.
Yenni Oborsky: 19; solteira; estuda
medicina; interesses: viajar, fotografia, tocar órgão e interação cultural;
correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Ejido 1325 Apto. 802;
11100 Montevideo; URUGUAI.
Joseph Mboya Opiyo: 28; solteiro;
tem um diploma em viagens aéreas e
turismo; passatempos: tenis, música,
leitura e fazer novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 66773; Nairobi; QUÊNIA.
Erica Paola Palacios: 24; solteira;
estuda odontologia na Universidad
Nacional de Tucumán; interesses: voleibol, piano, atividades com crianças
ou jovens relacionadas com a igreja,
natureza e viajar; correspondência em

espanhol ou inglês. Endereço: Tomás
Guido 221; Barrio Sarmiento, S. M. de
Tucumán; 4000 Tucumán; ARGENTINA.
Carla Palomera: 24; solteira; estuda direito na Universidade de Concepción; interesses: leitura, música religiosa, viajar e ciclismo; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Tejar, Central # 390; Chillán;
CHILE.
Gordon Parvez Gill: 27; solteiro;
estuda inglês, sociologia e administração pública na Himachal Pardesh University, Shimia; interesses: estudos bíblicos, tocar violão, natureza e atividades juvenis; correspondência em inglês. Endereço: Seventh-day Adventist
Church; Sector 41-B; Chandigarh
160036; ÍNDIA.
Ximena Peña Almache: 26; solteira; estuda enfermagem; interesses: estudos bíblicos, desbravadores, colecionar cartões postais, selos e moedas;
correspondência em inglês, português
ou espanhol. Endereço: Passaje Gallo
Torres; G # 04 y Angamarca; Nueva
Colmena; Quito; EQUADOR.
Araceli de la Peña Bentancourt:
23; solteira; estuda contabilidade no
Instituto Tecnológico de Ciudad
Cuauhtémoc; interesses: ouvir música
cristã, poesia, trocar cartões postais e
selos; correspondência em espanhol.
Endereço: Av. Chihuahua #405; Col.
Anahuac, Chihuahua; 31600 MÉXICO.
Slawomir Platek: 20; solteiro;
completa curso secundário com especialização em eletrônica; amigo de adventistas do sétimo dia; interesses: ciclismo, natureza, cantar e trocar cartões postais; correspondência em inglês ou alemão. Endereço: vl. 11-go
Listopada 20m16; 26-617 Radom; POLÔNIA.
Virginia Pluma Campos: 30; solteira; médica; interesses: estudo bíblico a fundo, trocar informação médica
e fazer novos amigos; correspondência em espanhol. Endereço: Ave. 369,
#17808, Apto. 4, entre 178 y 184;
Mulgoba, Municipio Boyeros, Havana; CUBA.
Olivia Popa: 19; solteira; tem diInsert39
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ploma de psicologia e estuda psicologia pediátrica na Deakin University;
interesses: esportes, cantar, tocar flauta, outras culturas; correspondência
em inglês ou rumeno. Endereço: 17
Day Crescent; Bayswaler North; Victoria 3153; AUSTRÁLIA.
Alina Checa Requejo: 32; casada;
interesses: trocar idéias sobre contabilidade, estilo de cabelo, computação,
cantar e cozinhar; correspondência
em espanhol. Endereço: Apartado 75;
Holguín; 80100 CUBA.
Melquisedeque Santos: 22; solteiro; estuda eletrônica; interesses: viajar, acampar e fazer novos amigos;
correspondência em português, espanhol ou inglês. Endereço: João Barbosa 93, Vila Americana; 94820-180 Alvorada, RS; BRASIL.
Zaqueu Vitoriano da Silva: 33;
solteiro; estuda enfermagem e trabalha como colportor evangelista; interesses: viajar e fazer novos amigos;
correspondência em português ou espanhol. Endereço: Rua Yocy Paraná
3001; Porto Velho, RO; 78900-970
BRASIL.
Elena Stepanova: 20; solteira; estuda psicologia social em Yaroslavi
State University; interesses: fazer novos amigos, viajar, aprender sobre diversos países e arte; correspondência
em russo ou inglês. Endereço: ul. Bolshye Polyanki 1792; Yaroslavi; 150046
RÚSSIA.
Noraldo Portela Suárez: 34; solteiro; técnico em computação e programação; interesses: religião, música,
xadrez e trocar cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço:
San Juan de Dios 26820 entre Tirry y
San Diego; Pueblo Nuevo, Matanzas;
40200 CUBA.
Louis Presner: 24; solteiro; estuda
medicina na Universidad Autónoma
de Santo Domingo; interesses: esportes, viajar, poesia e bons livros; correspondência em francês, inglês ou espanhol. Endereço: Calle 8, #113, Ens.
Espaillat; Santo Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Rado Ramilison: 26; solteiro; estuda comércio; interesses: esportes, música, viajar, e fazer novos amigos; corInsert
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respondência em francês ou inglês.
Endereço: Lot G IV 61 Bis (Rez-dechaussée); Soamandrariny; 101 Antananarivo; MADAGASCAR.
Ma. Elena V. Sanchez: 24; solteira;
estuda química; interesses: viajar, jardinagem, colecionar selos, e ouvir
música; correspondência em inglês ou
filipino. Endereço: Departamento de
Tecnologia; Colegio de San Agustin,
Bacolod; Sen.B. Aquino Drive; Bacolod City, Negros Occidental; 6100 FILIPINAS.
Serah Shani: 28; solteira; estuda
desenvolvimento comunitário; interesses: música e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço:
Daystar University — Atm River Campus; P.O. Box 44400; Nairobi; QUÊNIA.
Héctor Serrano: 18; solteiro; estuda numa escola politécnica; interesses: fotografia, leitura, música, cantar,
computação e viajar; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Spiritu Santo #28015-A, entre San Ambrocio y San Ignacio; P. Nuevo, Matanzas; CUBA.
Victor Kofi Stone: 37; solteiro; estuda teologia; passatempos: viajar, nadar e boa música; correspondência em
inglês. Endereço: Valley View College,
P.O. Box 9358; Aeroporto — Accra;
GANA.
Yuwak Tau: 24; solteiro; tem diploma de comércio e administração;
intesses: ler, jardinagem e jogar rugbi;
correspondência em inglês. Endereço:
P.O. Box 1106; Mt. Hagen W.H.P.; PAPUA NOVA GUINÉ.
Jaime Toro Arenas: 29; casado;
tem diploma em educação física; interesses: leitura, música, esportes, fazer
novos amigos; correspondência em
espanhol, inglês ou português. Endereço: Apartado Aéreo 877; Medellín;
COLÔMBIA.
Josabeth E. Versoza: 22; solteira;
estuda na University of Eastern Philippines para ser secretária de computação; interesses: cantar, ler e fazer novos amigos; correspondência em inglês ou tagalog. Endereço: 333 San
Agustin Street; San Roque, Northern
Samar; 6415 FILIPINAS.

Florence Vicil: 18; solteira; planeja
estudar engenharia mecânica; interesses: computação; arte, esportes e atividades ao ar livre; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Aptdo.
4596; San Sebastian, PR 00685; E.U.A.
Xue Yongzgong: 26; solteiro; professor de inglês; interesses: cantar, colecionar selos, viajar, música e ver filmes; correspondência: 415909, Zhu
Mu Shan Middle School; Han Shou
County; Hu Nan Province; CHINA.
Sherri Zipperer: 24; solteira; estuda em Manatee Community College;
passatempos: tocar piano, bordar em
ponto de cruz, colecionar autógrafos e
viajar: correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: 5820 5th Street
E; Bradenton, FL 34203-6006; E.U.A.
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. Você pode também usar e-mail:
104472.1154 @compuserve.com. Por
favor, datilografe ou use letra de imprensa clara. 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.
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