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Cartas
Lorica Segmentata

L

orica Segmentata é um tipo específico de armadura militar romana, usada durante o tempo de Cristo. Protegia as costas, o peito e órgãos vitais do soldado
contra os golpes mortais do inimigo. A armadura era feita de 24 a 34 peças individuais de metal, unidas por correias, dobradiças, fivelas, grampos e tiras de couro. Era bastante forte para resistir a estocadas de espada e bastante
flexível para absorver golpes pesados sem partir-se.
Fiquei interessado na armadura romana ao fazer um uniforme de centurião
para usar na pregação em primeira pessoa — uma atividade na qual o relato
bíblico é narrado do ponto de vista de uma personagem escriturística real.
Mas, afinal, o que tem Lorica Segmentata a ver com a CAUPA? Muito. Muito
mesmo.
De várias maneiras nós, como indivíduos e como corpo de crentes, somos
como a Lorica. Trabalhamos juntos para proteger os elementos vitais da vida
espiritual no campus. Estamos interessados no “coração” e nos “pulmões” da
liberdade religiosa. Estamos interessados no “coração” e no “vigor” do corpo
docente, dos estudantes da instituição, incluindo tais coisas como elementos
básicos de ética, ordem, justiça e crescimento espiritual pessoal. Sozinhas, as
peças individuais da Lorica ofereciam proteção importante, mas limitada. Em
combinação e unidade, as peças proviam cobertura vital para garantir o bemestar do soldado romano que usava a armadura. A menos que as peças estivessem continuamente bem ligadas e conservadas, poderia haver resultados trágicos.
Algumas peças (da Lorica e da CAUPA) são mais proeminentes e visíveis, mas
nenhuma é sem importância. Cada parte — grampo, fivela ou correia — contribui com sua função vital para o sucesso do todo.
Quando bem conservadas, polidas e vistas publicamente, transmitem uma
impressão duradoura e poderosa de unidade, precisão e profissionalismo traduzidos numa declaração inequívoca: “Não estamos aqui só para ostentação. Levamos a sério a função de apoiar os estudantes e professores adventistas do sétimo dia em sua guerra espiritual”. E, num tempo quando se questiona a espiritualidade, crença bíblica e autoridade (inclusive a autoridade divina), precisamos agir juntos como nunca antes.
Assim somos nós. Somos Lorica Segmentata. Conservemo-nos ligados, polidos, profissionais e prontos. Não podemos fazer menos. Afinal, estamos no
exército do Senhor, atuando juntos para cumprir Sua vontade, e com ordens
para que cada um se revista “de toda a armadura de Deus” (Efésios 6:11).

Richard O. Stenbakken
Editor Associado
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Inspirado pela revista
Sou estudante do primeiro ano de
computação. Há poucos dias descobri
um exemplar de Diálogo na bibioteca
do Western Mindanao College. Aprendi muito ao ler os artigos e especialmente a seção do “Foro Aberto”. Acima de tudo, fui inspirado a permanecer fiel a Deus e a partilhar com outros o evangelho de Jesus Cristo onde
quer que me encontre. Obrigado!
Marven L. Buencamino
Cagayan de Oro
FILIPINAS

Amigos judeus
Minha esposa e eu achamos atraente a capa de Diálogo, e seu conteúdo
muito informativo e estimulante.
Gostei especialmente do artigo “A sinagoga e a igreja”, de Jacques B. Doukhan (8:2). Meu plano é dar cópias
deste artigo a meus amigos judeus.
Shalom!
William Finkelstein
Hanover Parish
JAMAICA

Mais ortodoxia?
Tenho ficado desapontado com a
distribuição de Diálogo em nossa região. Por vezes a revista deixa de vir e
então recebemos dois números ao
mesmo tempo. Além disso, o número
de exemplares enviado à nossa igreja
mal dá para a metade dos estudantes
universitários interessados em recebêlos. Por essas razões, decidi fazer minha própria assinatura, esperando que
os números cheguem mais regularmente.
Tendo expresso minha preocupação, Diálogo merece congratulações
pela qualidade de seu conteúdo e pela
seleção ampla dos assuntos que cobre.
Embora às vezes eu não concorde com
a abordagem de um número particular
e prefira mais “ortodoxia” na ênfase
da revista, sinto-me feliz por haver em
nossa igreja espaço onde idéias significativas possam ser livremente discutidas. Também se interessarão em sa-
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Cartas
ber que, com o apoio da Associação,
provavelmente organizaremos em
breve uma associação de estudantes
adventistas em nossa cidade.
Ariel Sergio Gomez
Universidade de Buenos Aires
ARGENTINA

“Intercâmbio” funciona!
Há algum tempo enviei meu nome
e endereço para ser incluído no “Intercâmbio”. Como resultado, recebi
várias cartas e cartões postais. Algumas eram escritas por leitores não-adventistas de Diálogo que faziam perguntas sobre minhas crenças e assim
começamos uma troca amistosa. Agora estou-lhe escrevendo de novo, simplesmente para expressar minha apreciação pelos contatos interessantes
que sua revista me permitiu estabelecer. Só desejaria que nossa Missão recebesse mais exemplares de Diálogo
para mais ampla distribuição em nossa área. Por falar nisso, apreciarei contatos adicionais: Avenida Bolivar, Edifício “El Turpial”, Piso 1, Apto. 1-B,
Maturin, Edo. Monagas, Venezuela.
Alejandra Gonzalez
VENEZUELA

Velhos mas preciosos
Há cerca de dois anos vimos os primeiros exemplares de Diálogo em meu
país. Eram números velhos, mas ainda
preciosos para nós. Ao lê-los fomos
encorajados não só pelo conteúdo,
mas também pela possibilidade de estabelecer contato com profissionais
em outras partes do mundo. Sou enfermeiro num hospital da cidade e
também diretor do clube de profissionais adventistas em minha igreja. Se
um leitor desta revista desejar enviarnos alguns números atrasados de Diálogo ou nos escrever, ficaremos felizes.
Meu endereço: Carretera La Fe #355,
Isabel Rubio, Pinar del Rio, 24580
CUBA.
Abel Isais Hernandez Z.
Isabel Rubio, Pinar del Rio
CUBA
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Quisera que fosse
mensal
Como californiano de 26 anos estudando fisioterapia na Universidade de
Sydney, acho Diálogo deleitável. Quisera apenas que viesse mensalmente e
que o tivesse conhecido antes! Aprecio contatos em inglês com outros leitores. Meus interesses são tênis, esquiar na neve, estudo da Bíblia, música
evangélica e ciclismo na montanha.
Meu endereço: 34 Eden Dr., Asquith,
Sydney, N.S.W. 2077, Austrália. Que
Deus abençoe seu ministério!
Erik Lindgren
Sydney, AUSTRÁLIA
Moitalind@hotmail.com

Lógica falha?
Em “Criação e uma fé lógica”
(10:1), Ed Christian escreveu: “Estou
assumindo... que a Bíblia é a palavra
inspirada de Deus... mas infalível
quanto à doutrina no manuscrito original”. Mas será que ausência de erro
doutrinário equivale a infalibilidade
histórica ou científica?
Considere as seguintes questões:
Quando foi que na história Deus lutou com o grande monstro marinho
Raabe (Jó 26:12, 13; Salmo 89:10; Isaías 51:9)? Se há um problema de interpretação aqui, quem é o árbitro do
problema? Considere como os reformadores que criam na Bíblia reagiram
às idéias de Copérnico. Lutero o chamou de “astrólogo louco” e fez uso de
Josué 10:12, 13 para desaprová-lo.
Melâncton usou Eclesiastes 1:5, e Calvino apoiou-se em Sal. 93:1 em seu
comentário sobre Gênesis. Se estavam
interpretando mal as Escrituras, como
sabê-lo? E se fazemos uso errado das
Escrituras, como saberíamos?
Concluí o seguinte. Somente porque a interpretação bíblica de outra
pessoa difere da minha não significa
que sua lógica seja falha. A situação é
usualmente mais complexa. Alguns
crêem na Criação sem aceitar a semana literal da Criação, e alguns aceitam
a autoridade da Escritura sem assumir
sua infalibilidade. Jesus, Paulo, Tiago
e Pedro aconselham contra julgar a

outros, e eu penso que isso inclui sua
interpretação das Escrituras. Ou tenho
eu interpretado mal sua mensagem?
Jim Miller
Madison, Wisconsisn, E.U.A.
MillerJimE@aol.com
Ed Christian responde:
Sim, você interpretou mal sua mensagem (ver Mat. 7:15-20; 18:15-17; I Cor.
5:12-6:5; II Tim. 3:1-7; Tito 3:10-11). Se
você realmente conhece pessoas dispostas
a “aceitar a autoridade” daquilo que crêem bem possível ser falso, posso dar-lhes
um bom desconto em moeda falsa. Se
pretendemos aceitar a Bíblia, mas cremos
que ela é falsa, estamos enganando a nós
mesmos.
Os textos que você cita são na maioria
exemplos de linguagem poética mal-compreendida, mas Gênesis 1 não é poesia.
Lingüisticamente, o texto só permite criação em seis dias literais. Jesus cria assim.
Podemos crer nEle sem crer no que Ele
diz? Por que crer no Sábado, se é o memorial de uma criação que nunca ocorreu? Se a morte não entrou no mundo
pela queda de Adão, por que crer num
Salvador daquela morte? Fazê-lo seria ilógico.
Não, “infalibilidade doutrinária” não
equivale necessariamente a “infalibilidade
histórica ou científica”. Além disso, a Bíblia não dá todos os fatos sobre a Criação. Certamente a ciência pode nos ensinar muito sobre a obra de Deus. Contudo,
a criação em seis dias é ensino bíblico claro (isto é, doutrina); assim, a igreja a considera infalível, e eu concordo. Seja lógico.
“Vai e faze o mesmo”.
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 209046600; E.U.A. Podem também usar
fax: (301) 622-9627, ou E-mail:
74617.464@compuserve.com. Cartas
escolhidas para publicação poderão
ser resumidas por questão de clareza
ou espaço.
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Experimentos com seres
humanos: Uma perspectiva cristã
Beverly Rumble

Como podem os cristãos
expandir os horizontes da
ciência e ao mesmo tempo
viver sua fé?

A

expressão “experimentos com seres humanos” sugere imagens
mentais de experiências horríveis em campos de concentração nazistas. Em tempos recentes, todavia, inclui
uma vasta gama de atividades — desde
pesquisas a testes com medicamentos e
a estudos do comportamento. Não é
raro estudantes universitários usarem
seres humanos para pesquisa nos campos médico, científico e psicológico. Alguns países e instituições regulam de
modo estrito esse tipo de pesquisa, mas
outros não o fazem. Os cristãos, contudo, têm a obrigação de aderir a um padrão mais elevado de conduta ao procurar expandir os horizontes da ciência
enquanto vivem sua fé.
Esta obrigação suscita algumas questões significativas: razões para a pesquisa, precauções morais, escolha dos objetos do experimento e a necessidade de
resguardar direitos individuais.
Por que fazer experimentos com seres humanos?
A história da pesquisa em seres humanos registra muitos casos de violações sérias dos direitos humanos — e
não só sob o governo de ditadores. No
começo deste século, um futuro professor de Medicina Tropical na Universidade de Harvard injetou germes de doenças em prisioneiros sentenciados à morte nas Filipinas.1 Por quarenta anos,
pesquisadores da sífilis em Tuskegee,
Alabama, privaram de tratamento cerca
de 400 negros, a fim de estudar os efeitos físicos de doenças venéreas não tratadas.2 Por 30 anos, depois do fim da
Segunda Guerra Mundial, o governo
dos Estados Unidos fez 31 experiências
expondo 700 pessoas a substâncias radioativas.3
Experimentos feitos por sociólogos
têm sido pouco menos questionáveis.
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Por exemplo: num estudo os pesquisadores designaram a esmo 80 universitários de ambos os sexos para várias sessões de pornografia heterossexual por
um período de seis semanas. Os estudantes deviam fazer então uma estimativa da porcentagem de adultos americanos que praticavam certos atos sexuais, e deviam recomendar um período
de encarceramento para um estuprador
descrito num artigo de jornal.4
Noutro estudo, pesquisadores fingindo ser crentes estudaram clandestinamente uma pequena seita voltada para
discos voadores, cujos membros aguardavam o fim do mundo. A proporção
de crentes-pesquisadores para crentes
genuínos era tão alta, todavia, que sua
participação prejudicou os que estavam
sendo estudados, não só por lhes mentirem mas também por proverem evidências falsas para fortalecer suas crenças (ao mesmo tempo em que alteravam os fenômenos sob observação).5
Por que efetuar experimentos tão
bizarros?
Uma razão que os pesquisadores
apresentam é que procuram ampliar o
conhecimento e promover o bem-estar
humano. Um moralista sugere que essas pesquisas procuram evitar a “ameaça da ignorância evitável”.6 Em tempos
de emergência nacional, como uma
guerra, a pesquisa parece um imperativo patriótico para frustrar a agressão
inimiga e poupar seus soldados. Proponentes de pesquisa ilimitada podem
também argumentar que o fim justifica
os meios, de modo que indivíduos podem ser sacrificados para o bem da maioria.
Os pesquisadores, especialmente nas
ciências sociais, dizem que precisam
usar seres humanos porque não podem
obter os mesmos resultados com simu-
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lações em animais. Argumentam que a
liberdade de pesquisa é essencial para
melhores resultados.7 Contudo, seu
“apetite onívoro”8 por pesquisa científica, como o eticista Paul Ramsey se expressa, pode levar os pesquisadores a
passarem por alto a importância do indivíduo.
Precauções morais
Como cristãos, consideramos o método científico de modo diferente daqueles que mantêm uma filosofia naturalista sobre a origem dos seres humanos. Cremos que Deus planejou o universo para funcionar de modo ordenado, embora Ele possa operar fora dos
processos naturais ao efetuar milagres.
Visto que Deus nos fez seres racionais,
podemos planejar experimentos para
explorar os mecanismos do universo físico e do comportamento humano, descobrindo assim alguns dos aspectos maravilhosos da criação de Deus, ampliando os limites de conhecimento e aliviando o sofrimento humano.
Nossas crenças, todavia, afetarão os
tipos de pesquisa científica que escolhemos efetuar. Os experimentos com seres
humanos suscitam muitos dilemas religiosos e éticos. Tradicionalmente, essa
pesquisa se fazia no campo da Medicina, onde se supunha que o médico se
comprometia com o bem-estar do paciente. A primeira regra era não fazer mal
— baseada no Juramento de Hipócrates
e nas diretrizes para a ética médica estabelecidas pela Assembléia Geral da Associação Médica Mundial em resposta
aos abusos flagrantes por pesquisadores
nazistas.9
A ética cristã afirma que nenhum ser
humano — independentemente de
raça, cor, talentos ou grau de desenvolvimento — seja usado meramente
como meio para se chegar a algum alvo
de pesquisa. Seja qual for a responsabilidade que os seres humanos tenham
para com a sociedade, o indivíduo é de
valor supremo, e a sociedade existe somente para promover o bem de seus
membros.
“Em vista da tendência humana de
explorar o próximo, a revelação escriturística sobre a dignidade e o valor ina6

tos e inalienáveis do indivíduo provê
uma proteção indispensável de liberdade e crescimento”.10 O exemplo e os ensinos de Cristo e a admoestação de escritores bíblicos provêm uma base para
fazer decisões sobre como tratar as pessoas, tanto na vida diária como na pesquisa.
Todo ser humano é único, criado à
imagem de Deus e remido a um preço
infinito. Ele possui a faculdade de pensar e agir, segundo Ellen White.11 Isso
significa que Deus dá grande valor à liberdade de escolha. Este princípio deve
influenciar a escolha pelo pesquisador
dos tópicos para investigação.
Para o pesquisador cristão, o modo
como ele exerce sua mordomia torna-se
outro imperativo moral. A “Filosofia e o
Papel da Pesquisa” na declaração da
Universidade de Montemorelos, uma
instituição adventista de ensino superior no México, expressa bem as exigências da mordomia cristã na pesquisa:
“Uma consciência de nossa mordomia
da criação de Deus proíbe o investimento de tempo, habilidade ou recursos
econômicos na pesquisa de conhecimento que possa resultar em efeitos adversos para a vida humana, ou que envolva elementos ou conseqüências imorais. Pela mesma razão, este reconhecimento nos motiva na pesquisa diligente de todas as possibilidades práticas
para o bem-estar comum da humanidade.”12
Escolhendo objetos
Supondo que a pesquisa exija seres
humanos, como os escolhe o pesquisador? A pesquisa que envolve pessoas
deve consistir de uma “aventura conjunta entre dois seres humanos trabalhando para o aumento do conhecimento humano e a habilidade dos seres
humanos de servirem uns aos outros.
Nesta perspectiva, o objeto da pesquisa
é um co-participante na busca humana
de progresso”.13 Isso define o papel do
objeto como sendo ativo, e exige que o
pesquisador respeite sua humanidade e
direitos como um agente moral livre.
Como Hans Jonas assinala, portanto, os
membros da comunidade humana que
forem mais motivados, mais altamente

educados e menos cativos seriam os
melhores objetos de pesquisa. Pessoas
com menos conhecimento, motivação
e liberdade (que seriam mais acessíveis
e mais facilmente manipuláveis) deveriam ser usados mais raramente e com
relutância.14 Curran sugere que se pergunte se alguém submeteria seus próprios filhos aos experimentos propostos.15
A pesquisa deve tratar os indivíduos
eticamente. Dizer isso significa não somente respeitar as decisões dos indivíduos e protegê-los de injúrias, mas também procurar de modo ativo assegurarlhes o bem-estar. Dois princípios podem ajudar: (1) não causar mal e (2) elevar ao máximo os possíveis benefícios e
minimizar os danos”.16
Planejando o experimento
Outra consideração cristã importante tem a ver com o plano da pesquisa.
David Rutstein observa: “Deve-se dar
atenção às maneiras como um experimento pode ser planejado, a fim de
manter sua validade científica, satisfazer exigências éticas e ainda fornecer o
novo conhecimento necessário”.17
Na área médica, os pesquisadores devem perguntar se o experimento é terapêutico ou efetuado somente por seu
valor para a pesquisa. A pesquisa será
claramente não-terapêutica quando for
efetuada só para obter informação que
beneficiará a outros, não trazendo nenhuma utilidade para o paciente.
Em experimentos de ciências sociais,
o pesquisador deve fazer as seguintes
perguntas:
• É ético pedir às pessoas que pratiquem estas ações?
• Os procedimentos vão humilhálas ou causar-lhes dano psicológico?
• Poderia qualquer parte da pesquisa causar mudanças irreversíveis
na personalidade ou moralidade
da pessoa?
• Irão minhas ações transviar a pessoa por dar apoio a falsas idéias
ou preconceitos?
Sem dúvida, um procedimento
como esse eliminaria propostas que exigissem dos participantes a prática de
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atos ilegais ou imorais, que se comportassem de maneira desonrosa para eles e
para outros, ou que os expusessem a cenas de pornografia ou violência.
Outros dilemas éticos incluem conflitos de interesse em potencial e ameaças à integridade do pesquisador. Podem ser-lhes oferecidos subsídios ou
outros incentivos por interessados especiais (companhias de cigarro ou de bebidas alcoólicas, por exemplo) ou serem
pressionados a produzir dados que
apóiem um interesse em particular. Pesquisadores cristãos hão de querer sem
dúvida empenhar-se em oração e séria
reflexão, procurando talvez orientação
pastoral e ética antes de planejar pesquisas que possam ser usadas para prejudicar ou destruir seres humanos ou o
mundo natural.
Resguardando direitos individuais
O pesquisador cristão que usa seres
humanos precisa dar atenção especial à
necessidade de resguardar direitos individuais. Isso envolve princípios de divulgação, liberdade de participação,
evitar o engano e proteção da privacidade.
Divulgação. A franqueza ajuda a garantir a integridade na pesquisa e evita
que o pesquisador explore os participantes. Nenhum objeto deve ser visto
simplesmente como um caso ou uma
estatística, representante de alguma
classe ou categoria de pessoas.
Como agentes morais livres, os seres
humanos têm o direito de controlar sua
própria vida e de receber informação
suficiente para tomarem decisões inteligentes; os pesquisadores, portanto, devem comunicar fatos adequados para
permitir que os objetos da pesquisa julguem por si mesmos o risco ou benefício, e decidam se querem participar do
estudo.
Em geral, a lei em alguns países impõe o dever de informar, sempre que
um indivíduo sujeito a perda é exposto
a um risco ou se lhe pede que renuncie
a direitos em favor de alguém com muito mais conhecimento.18 O pesquisador, portanto, deve descrever para cada
indivíduo os procedimentos a serem seguidos, e por que. Isso incluiria (1)
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identificar os procedimentos experi- para receber cuidado médico por parte
mentais; (2) descrever o desconforto e do pesquisador, as circunstâncias que
riscos, bem como os benefícios do estu- cercam a instituição e o desejo de agrado; (3) identificar outros procedimen- dar ao investigador.20 Como seu Mestre,
tos que podem ser úteis; (4) prontificar- os pesquisadores deveriam tratar com
se a esclarecer quaisquer dúvidas sobre carinho especial as crianças, os menos
os procedimentos; (5) assegurar ao indi- privilegiados e os mentalmente incomvíduo que ele pode retirar-se do projeto petentes.
Evitar engano. Muitos pesquisadores
a qualquer momento.19 Os detalhes devem ser explicados de tal modo que os argumentam que a única forma de obindivíduos compreendam, dando-lhes ter informação correta sobre o comportempo e oportunidade para voltar com tamento de seus objetos é retendo inoutras perguntas.
formação sobre o experimento ou estuLiberdade de participar. Na utilização do. Se eles soubessem que suas ações
de seres humanos, o cristão vai assegu- estavam sendo estudadas, poderiam
rar-se de que nenhuma coerção será agir de modo diferente. Esse é um proempregada e que o indivíduo é livre blema difícil. As simulações são frepara participar ou não da pesquisa. Se qüentemente inadequadas, visto que se
as explicações são
formuladas em seu
nível de compreensão, mesmo pessoas pouco instruíUma busca na Internet usando palavras como ética,
das podem particidiretrizes, cobaias humanas, ciências sociais, sociologia e
par livremente da
psicologia produzirá muitas citações úteis e o texto
pesquisa. Mas se se
completo para documentos como o código de ética da
oferece a indigenSociedade Psicológica Americana e dos Sociólogos
tes dinheiro ou
Americanos, bem como ligações com sites e hotlines.
cuidado
médico
Ver também os seguintes sites do World Wide Web:
em troca da participação, ou se as
Sobre fontes de bioética e ética biomédica:
pessoas “se oferehttp://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/
cem” para um eshttp://www.who.ch/pll/dsa/cat95/ethic5.htm#inter
tudo por causa de
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/
necessidade finanhttp://ccme.mac4.bsd.uchicago.edu/CCMEDocs/
ceira ou seu desejo
Others
de algum benefíLoma Linda University’s Center for Christian Bioethics:
cio, tal como uma
http://www.llu.edu/llu/bioethics
sentença de prisão
reduzida, isso poSobre ética médica clínica:
deria constituir cohttp://www.ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/
erção.
CCMEHomePage.html
John Fletcher,
Sobre proteção de sujeitos humanos:
um moralista crishttp://www.er.doe.gov/production/ober/
tão que tem dediHELSRD_top.html
cado muito estudo
http://www.nih.gov/grants/oprr/oprr.htm
aos aspectos prátihttp://www.dc.peachnet.edu/˜shale/humanities/comcos de consentiposition/assignments/experiment/general.html
mento informado,
sugere que vários
O Código de Nuremberg:
outros fatores pohttp://www.ushmm.org/research/doctors/
dem afetar a autoNuremberg_Code.htm
nomia dos indivíPsicologia:
duos: uma doença
http://www.usask.ca/psychology/ethics.html
ou a dependência
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o entrevistador perguntasse aos pesquisados como reagiriam numa dada situação, talvez não soubessem ou não quisessem dizer. Por outro lado, se as simulações são realísticas demais, podem ser
causa de estresse para os indivíduos.21
O engano sempre tem o potencial de
prejudicar os que estão sendo enganados, uma vez que poderiam não ter participado da pesquisa se tivessem sido
bem informados. Podem perder a confiança nos pesquisadores, e mesmo nos
méritos da ciência em geral. O engano
pode também afetar a reputação do investigador quanto à sua veracidade ou
quanto a seu caráter. Quando os pesquisadores enganam ou manipulam as pessoas, acostumam-se a rebaixar a humanidade de outros. Podem desenvolver
ilusões de grandeza e onipotência e tornar-se calejados e cínicos, o que poderia
destruir a integridade de seu trabalho
científico.
Proteção da privacidade. Os pesquisadores precisam resguardar a privacidade
de seus investigados. A invasão de privacidade inclui manipular pessoas para
fazerem algo constrangedor ou obter e
revelar informações privadas que as coloquem sob uma luz falsa. Possuir informações delicadas sobre um indivíduo
dá ao pesquisador bastante poder. Dependendo de como os dados são usados, a pessoa poderá ficar sujeita ao ridículo e à intolerância — ou até a ações
legais ou governamentais. Se os estudos
são utilizados para estereotipar um grupo étnico, o dano pode estender-se a
sua comunidade e seus descendentes.
As entrevistas pessoais são problemáticas de modo especial, visto que essa informação pode ser usada em processos
legais.
As seguintes perguntas podem ajudar a proteger a privacidade: Com que
finalidade se procura essa informação?
É legítima e importante essa finalidade?
É a informação necessária para a pesquisa? São os métodos propostos os
únicos ou os menos ofensivos para se
obter informação? Que restrições têm
sido impostas às técnicas que invadem
a privacidade? Como será essa informação protegida, uma vez registrada? 22
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Recomendações
Para ajudar a sensibilizar-se pelos dilemas éticos descritos acima, os universitários adventistas devem fazer cursos
de ética, ler bastante sobre áreas correlatas e estudar o código de ética de sua
profissão.23 Isso os ajudará a compreender melhor como os princípios cristãos
interagem com a vida real. Uma busca
na Internet produzirá um grande número de materiais úteis, incluindo diretrizes éticas e códigos de conduta para
experimentos com seres humanos. (Ver
o quadro na página 7.)
As instituições podem estabelecer
comissões internas de revisão que exijam que os professores de pesquisa e os
futuros pesquisadores assinem um formulário indicando que compreendem
os princípios éticos no uso de indivíduos humanos em experimentos e que
têm a intenção de seguir diretrizes específicas, inclusive o uso de formulários
de consentimento para os participantes. As seguintes áreas são geralmente
incluídas nestas praxes:
• O plano ético e científico do experimento ou estudo, incluindo a
utilidade em potencial das pesquisas versus desvantagens.
• Métodos de coleta de dados e arquivamento, incluindo provisões
para garantir o sigilo dos dados.
• Métodos de escolha dos indivíduos.
• Tipos de pessoas a serem usadas.
Precauções especiais devem ser incluídas quando crianças, idosos,
minorias, grupos marginalizados,
pessoas envolvidas em atividades
ilícitas, ou presos são incluídos
como objeto de pesquisa; ou
quando a relação pesquisador-objeto pode afetar a habilidade de
consentimento livremente dado.
• Promessas e compromissos assumidos com indivíduos.
• Consentimento bem informado,
incluindo a permissão de as pessoas se retirarem a qualquer momento, sem repercussões.
• Outras considerações éticas: mentir aos pesquisados, pedir que se
envolvam em comportamento

não-ético, conflitos de interesse,
etc.
• Quaisquer leis ou diretrizes governamentais aplicáveis à pesquisa
que está sendo feita.
• Método de apresentar a informação obtida.
Seguindo as sugestões acima, estudantes, professores e pesquisadores adventistas podem descobrir os mistérios
da ciência, ao mesmo tempo em que
respeitam e beneficiam a humanidade.
Beverly Rumble é editora do The Journal of Adventist Education. É também
secretária da The Christian View of Human
Life Committee da Associação Geral dos
Adventistas do Sétimo Dia. Seu endereço
postal: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, Maryland 20904; E.U.A.
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Inferno: Tormento eterno
ou aniquilamento?
Samuele Bacchiocchi

Mais e mais, eruditos
evangélicos estão qüestionando
a opinião tradicional sobre o
inferno como tormento eterno e
voltando-se para a posição
bíblica de castigo final.
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O

inferno é uma doutrina bíblica.
Mas que espécie de inferno?
Um lugar onde os pecadores impenitentes queimam para sempre e
conscientemente sofrem dor num fogo
eterno que nunca termina? Ou um julgamento penal pelo qual Deus aniquila
pecadores e pecado para sempre?
Tradicionalmente, através dos séculos, as igrejas têm ensinado e pregadores têm proclamado o inferno
como tormento eterno. Mas em
tempos recentes, raramente ouvimos os sermões de “fogo e enxofre”,
mesmo de pregadores fundamentalistas, que podem ainda estar comprometidos com tal crença. Sua hesitação em pregar sobre tormento
eterno provavelmente não é devida
a uma falta de integridade em proclamar uma verdade impopular, mas
a sua aversão de pregar uma doutrina na qual dificilmente crêem. Afinal, como é possível que o Deus,
que tanto amou o mundo que enviou Seu Filho unigênito para salvar
pecadores, pode também ser um
Deus que tortura as pessoas (mesmo
o pior dos pecadores) para sempre,
indefinidamente? Como pode Deus
ser um Deus de amor e justiça e ao
mesmo tempo atormentar os pecadores para sempre no fogo do inferno?
Este paradoxo inaceitável tem levado estudiosos de todas as persuasões a re-examinar o ensino bíblico
quanto ao inferno e o castigo final. 1
A questão fundamental é: O fogo
do inferno tormenta os perdidos eternamente ou os consome permanentemente? As respostas a esta questão
variam. Duas interpretações recentes visando tornar o inferno mais
humano merecem uma breve menção.

Opiniões alternativas sobre o inferno
Opinião metafórica do inferno. A interpretação metafórica mantém que o inferno é tormento eterno, mas o sofrimento é mais mental do que físico. O
fogo não é literal mas figurativo, e a dor
é causada mais por um senso de separação de Deus, do que tormentos físicos. 2
Billy Graham expressa esta opinião
metafórica quando afirma: “Tenhome perguntado muitas vezes se o inferno não é um fogo queimando dentro de nossos corações por Deus, para
comunhão com Deus, um fogo que
nunca podemos apagar”.3 A interpretação de Graham é engenhosa. Infelizmente ela ignora o fato que a descrição bíblica do “queimar” refere não a
um queimar dentro do coração, mas a
um lugar onde os ímpios são consumidos.
William Crockett também favorece
a opiniáo metafórica: “O inferno, então, não devia ser imaginado como
um inferno vomitando fogo como a
fornalha ardente de Nabucodonosor.
O máximo que podemos dizer é que
os rebeldes serão expulsos da presença
de Deus, sem nenhuma esperança de
restauração. Como Adão e Eva serão
expulsos, mas desta vez para uma
‘noite eterna’, onde alegria e experança estão para sempre perdidas”.4
O problema com esta opinião do
inferno é que ela quer substituir tormento físico por angústia mental. Alguns podem duvidar se angústia mental eterna é realmente mais humana
do que tormento físico. Mesmo que
fosse verdade, a diminuição do grau
de dor num inferno não literal não
muda substancialmente a natureza do
inferno, pois ele ainda permanece um
lugar de tormento sem fim. A solução
se encontra não em humanizar ou sa-
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near a opinião tradicional sobre o inferno de modo a torná-lo um lugar
mais tolerável onde os ímpios passarão a eternidade, mas em compreender a natureza verdadeira do castigo
final o qual, como veremos, é aniquilamento permanente e não tormento
eterno.
A opinião universalista do inferno.
Uma revisão mais radical do inferno
tem sido tentada por universalistas
que reduzem o inferno a uma condição temporária de castigos graduados
que no fim levam ao céu. Os universalistas crêem que Deus afinal terá êxito
em levar a todo ser humano à salvação e à vida eterna de modo que ninguém será condenado no julgamento
final ao tormento eterno ou ao aniquilamento.5
Ninguém negará o apelo que o universalismo tem para a consciência
cristã, porque toda pessoa que sentiu
o amor de Deus almeja vê-lo salvar a
todos. Todavia, nossa apreciação pelo
interesse do universalista de defender
o triunfo do amor de Deus e para refutar a opinião não bíblica do sofrimento eterno não nos devia cegar ao fato
que esta doutrina é uma distorção séria do ensino bíblico. Salvação universal não pode ser correta somente porque
sofrimento eterno é errado. O alvo universal do propósito salvífico de Deus
não deve ser confundido com o fato
que aqueles que rejeitam Sua dádiva
de salvação hão de perecer.
Embora as opiniões metafórica e
universalista representem tentativas
bem intencionadas para abrandar o
conceito do sofrimento eterno, deixam de reconhecer os dados bíblicos e
conseqüentemente representam mal a
doutrina bíblica da punição final dos
que não se salvam. A solução razoável
dos problemas das opiniões tradicionais se encontra, não diminuindo ou
eliminando o grau de dor de um inferno literal, mas em aceitar o inferno tal
como ele é: o castigo final e o aniquilamento dos ímpios. Como a Bíblia
diz: “O ímpio não existirá” (Salmo
37:10) porque seu “fim é a perdição”
(Filipenses 3:19).
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O conceito do inferno como
aniquilamento
A crença no aniquilamento dos
perdidos é baseada em quatro considerações bíblicas: (1) a morte como
castigo do pecado; (2) o vocabulário
sobre a destruição dos ímpios; (3) as
implicações morais do tormento eterno; e (4) as implicações cosmológicas
do tormento eterno.
A morte como punição do pecado. O
aniquilamento final dos pecadores
impenitentes é indicado, em primeiro
lugar, pelo princípio bíblico fundamental que o castigo final do pecado é
a morte: “A alma que pecar morrerá”
(Ezequiel 18:4, 20); “O salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23). A
punição do pecado compreende não
somente a primeira morte, a qual todos experimentam como resultado do
pecado de Adão, mas também o que a
Bíblia chama a segunda morte (Apocalipse 20:14; 21:8), que é a morte final
e irreversível a ser sofrida pelos pecadores impenitentes. Isso significa que
o salário final do pecado não é o tormento eterno, mas morte permanente.
A Bíblia ensina que a morte é a cessação da vida. Não fosse pela segurança da ressurreição (I Coríntios 15:18),
a morte que experimentamos seria a
terminação de nossa existência. É a
ressurreição que converte a morte de
ser o fim da vida em ser um sono temporário. Mas não há ressurreição para
a segunda morte, porque aqueles que
a sofrem são consumidos no “lago de
fogo” (Apocalipse 20:14). Este será o
aniquilamento final.
O vocabulário bíblico sobre a destruição dos ímpios. A segunda razão compulsiva para crer no aniquilamento
dos perdidos no julgamento final é o
rico vocabulário de destruição usado
na Bíblia para descrever o fim dos ímpios. Segundo Basil Atkinson, o Velho
Testamento usa mais de 25 substantivos e verbos para descrever a destruição final dos ímpios.6
Diversos salmos descrevem a destruição final dos ímpios com imagens
dramáticas (Salmos 1:3-6; 2:9-12;
11:1-7; 34:8-22; 58:6-10; 69:22-28;

145:17, 20). No Salmo 37, por exemplo, lemos que os ímpios logo “murcharão como a verdura” (v. 2); eles “serão desarraiga-dos...e...não existirão”
(vv. 9, 10); eles “perecerão...e em fumo
se desfarão” (v. 20); os transgressores
“serão a uma destruídos” (v. 38). O Salmo 1 contrasta o caminho do justo
com o dos ímpios. Dos últimos ele diz
que “não subsistirão no juízo” (v. 5);
mas serão “como a moinha que o vento espalha” (v. 4); “o caminho dos ímpios perecerá” (v. 6). No Salmo 145,
Davi afirma: “O Senhor guarda a todos que o amam; mas todos os ímpios
serão destruídos” (v. 20). Esta amostra
de referências sobre a destruição final
dos ímpios está em perfeita harmonia
com o ensinamento do resto das Escrituras.
Os profetas freqüentemente anunciam a destruição final dos ímpios em
conjunção com o dia escatológico do
Senhor. Isaías proclama que os “transgressores e os pecadores serão juntamente destruidos, e os que deixarem o
Senhor serão consumidos” (Isaías
1:28). Descrições semelhantes se encontram em Sofonias 1:15, 17, 18 e
Oséias 13:3.
A última página do Velho Testamento provê um contraste impressionante entre o destino dos crentes e o
dos incrédulos. Sobre aqueles que temem o Senhor, “nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas
asas” (Malaquias 4:1). Mas para os incréduls o dia do Senhor “os abrasará...
de sorte que não lhes deixará nem raiz
nem ramo” (Malaquias 4:1).
O Novo Testamento segue de perto
o Velho ao descrever o fim dos ímpios
com palavras e imagens que denotam
aniquilamento total. Jesus comparou
a destruição total dos ímpios a coisas
como o joio atado em molhos para serem queimados (Mateus 13:30, 40), o
peixe ruim que é lançado fora (Mateus
13:48), as plantas daninhas que serão
arrancadas (Mateus 15:13), a árvore
sem fruto que será cortada (Lucas
13:7), os ramos ressequidos que são
lançados no fogo (João 15:6), os lavradores infiéis que serão destruídos (Lucas 20:16), os antediluvianos que fo-
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ram destruídos pelo dilúvio (Lucas
17:27), o povo de Sodoma e Gomorra
que foi consumido pelo fogo (Lucas
17:29), e os servos rebeldes que foram
mortos à volta de seu Senhor (Lucas
19:27).
Todas estas ilustrações descrevem
de modo gráfico a destruição final dos
ímpios. O contraste entre o destino
dos salvos e o dos perdidos é um de
vida versus destruição.
Aqueles que apelam às referências
de Cristo ao inferno ou fogo do inferno (gehenna, Mateus 5:22, 29, 30;
18:8, 9; 23:15, 33; Marcos 9:43, 44,
46, 47, 48) para apoiar sua crença
num tormento eterno, deixam de reconhecer um ponto importante.
Como John Stott assinala: “O fogo
mesmo é chamado ‘eterno’ e ‘inextinguível’, mas seria muito estranho se
aquilo que nele fosse jogado se demonstrasse indestrutível. Esperaríamos o oposto: seria consumido para
sempre, não atormentado para sempre. Segue-se que é o fumo (evidência
de que o fogo efetuou seu trabalho)
que ‘sobe para todo o sempre’ (Apocalipse 14:11; ver 10:3)”. 7 A referência
de Cristo a gehenna não indica que o
inferno seja um lugar de tormento infindo. O que é eterno ou inextinguível não é o castigo mas o fogo que,
como no caso de Sodoma e Gomorra,
causa a destruição completa e permanente dos ímpios, uma condição que
dura para sempre.
A declaração de Cristo de que os
ímpios “‘irão para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna’”
(Mateus 25:46) é geralmente considerada como prova do sofrimento eterno e consciente dos ímpios. Esta interpretação ignora a diferença entre
punição eterna e o ato de punir eternamente. O termo grego aionios (“eterno”) literalmente significa “aquilo
que dura um período”, e freqüentemente refere à permanência do resultado e não à continuação de um processo.
Por exemplo, Judas 7 diz que Sodoma
e Gomorra sofreram “a pena do fogo
eterno”. É evidente que o fogo que
destruiu as duas cidades é eterno, não
por causa de sua duração mas por cau-
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sa de seus resultados permanentes.
Outro exemplo se encontra em II
Tessalonicenses 1:9, onde Paulo, falando daqueles que rejeitam o evangelho, diz: “Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do
Senhor e a glória do seu poder. É evidente que a destruição dos ímpios não
pode ser eterna em sua duração, porque é difícil imaginar um processo de
destruição eterno e inconclusivo. Destruição pressupõe aniquilamento. A
destruição dos ímpios é eterna, não
porque o processo de destruição continua para sempre, mas porque os resultados são permanentes.
A linguagem de destruição é inescapável no livro do Apocalipse. Lá ele
representa a maneira de Deus vencer a
oposição do mal a Si mesmo e a Seu
povo. João descreve com ilustrações
vívidas o lançamento do diabo, da
besta, do falso profeta, da morte, de
Hades e de todos os ímpios no lago de
fogo que é a “a segunda morte” (Apocalipse 21:8; cf. 20:14; 2:11; 20:6).
Os judeus freqüentemente usavam
a frase “segunda morte” para descrever a morte final e irreversível. Exemplos numerosos podem ser achados
no Targum, a tradução e interpretação
em aramaico do Velho Testamento.
Por exemplo, o Targum sobre Isaías
65:6 diz: “Seu castigo será em Gehenna onde o fogo arde todo o dia. Eis,
está escrito diante de mim: ‘Não lhes
darei descanso durante [sua] vida mas
lhes darei o castigo de sua transgressão e entregarei seus corpos à segunda
morte’”.8
Para os salvos, a ressurreição marca
o galardão de outra vida mais elevada,
mas para os perdidos marca a retribuição de uma segunda morte que é final. Como não há mais morte para os
remidos (Apocalipse 21:4), assim não
há mais vida para os perdidos (Apocalipse 21:8). A “segunda morte”, então,
é a morte final e irreversível. Interpretar a frase de outro modo, como um
tormento eterno e consciente ou separação de Deus, nega o significado bíblico da morte como uma cessação de
vida.
As implicações morais do tormento

eterno. Uma terceira razão para crer no
aniquilamento final dos perdidos e a
implicação moral inaceitável da doutrina do tormento eterno. A noção de
que Deus deliberadamente tortura pecadores através dos séculos sem fim
da eternidade é totalmente incompatível com a revelação bíblica de Deus
como amor infinito. Um Deus que inflige tortura infinda a Suas criaturas,
não importa quão pecadoras foram,
não pode ser o Pai de amor que Jesus
Cristo nos revelou.
Tem Deus duas faces? É Ele infinitamente misericordioso de um lado e
insaciavelmente cruel de outro? Pode
Ele amar os pecadores de tal modo
que enviou Seu Filho para salvá-los, e
ao mesmo tempo odiar os pecadores
impenitentes tanto que os submete a
um tormento cruel sem fin? Podemos
legitimamente louvar a Deus por Sua
bondade, se Ele atormenta os pecadores através dos séculos da eternidade?
A intuição moral que Deus plantou
em nossa consciência não pode aceitar a crueldade de uma divindade que
sujeita pecadores a tormento infindo.
A justiça divina não poderia jamais
exigir a penalidade infinita de dor
eterna por causa de pecados finitos.
Além disso, tormento eterno e
consciente é contrário ao conceito bíblico de justiça porque tal castigo criaria uma desproporção séria entre os
pecados cometidos durante uma vida
e o castigo resultante durando por
toda a eternidade. Como John Stott
pergunta: “Não haveria, então, uma
desproporção séria entre pecados
conscientemente cometidos no tempo
e tormento conscientemente sofrido
através da eternidade? Não minimizo
a gravidade da pecado como rebelião
contra Deus nosso Criador, mas qüestiono se `tormento eterno consciente’
é compatível com a revelação bíblica
da justiça divina”.9
As implicações cosmológicas do tormento eterno. Uma razão final para
crer no aniquilamento dos perdidos é
que tormento eterno pressupõe um
dualismo cósmico eterno. Céu e inferno, felicidade e dor, bem e mal continuariam a existir para sempre lado a
11
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lado. É impossível reconciliar esta
opinião com a visão profética da nova
terra na qual não mais “haverá morte,
nem pranto, nem clamor, porque já as
primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4). Como poderiam pranto e
dor serem esquecidos se a agonia e
angústia dos perdidos fossem aspectos
permanentes da nova ordem? A presença de incontáveis milhões sofrendo para sempre tormento excruciante,
mesmo se fosse bem longe do arraial
dos santos, serviria apenas para destruir a paz e a felicidade do novo
mundo. A nova criação resultaria defeituosa desde o primeiro dia, visto
que os pecadores permaneceriam
como uma realidade eterna no universo de Deus.
O propósito do plano da salvação é
desarraigar definitivamente a presença de pecado e pecadores deste mundo. Somente se os pecadores, Satanás
e os diabos são afinal consumidos no
lago de fogo e extintos na segunda
morte que verdadeiramente poderemos dizer que a missão redentora de
Cristo foi concluída. Tormento eterno
lançaria uma sombra permanente sobre a nova criação.
Nossa geração precisa desesperadamente aprender o temor de Deus, e
esta é uma razão para pregar o juízo
final e castigo. Precisamos advertir as
pessoas que aqueles que rejeitam os
princípios de vida de Cristo e a provisão de salvação experimentarão afinal
um julgamento terrível e “padecerão
eterna perdição” (II Tessalonicenses
1:9). Precisamos proclamar as grandes
alternativas entre vida eterna e destruição permanente. A recuperação do
ponto de vista bíblico do juízo final
pode soltar a língua dos pregadores,
porque podem pregar esta doutrina
vital sem receio de retratar a Deus
como um monstro.

Samuele Bacchiocchi (Ph.D., Pontificia Universita Gregoriana) é professor de
religião na Andrews University, Berrien
Springs, Michigan, E.U.A. Este artigo é
baseado num capítulo de seu novo livro
Immortality or Resurrection? A Biblical Study on Human Nature and Destiny (Berrien Springs, Michigan: Biblical
Perspectives, 1997). Seu endereço: 4990
Appian Way; Berrien Springs, Michigan
49103; E.U.A.
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Quando a crosta
da Terra explode
M. Elaine Kennedy

Um estudo dos vulcões em
torno do cinturão do Pacífico
ajuda-nos a compreender os
fatores que causam terremotos
e erupções.
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V

ocê mora na Califórnia e se orgulha de seu belo lar. De lá se tem
uma vista das águas azuis do Oceano Pacífico. Numa tarde ensolarada,
você está sentado em sua cadeira favorita na varanda, observando as ondas espumosas batendo ritmicamente, ora
com gentileza, ora com estrondo. O
rádio toca sua música preferida e a
vida parece calma, plácida e aprazível.
Subitamente, a transmissão é interrompida. Um sistema de aviso de
emergência entra em operação. Uma
possível erupção vulcânica, acompanhada por um terremoto na borda do
oceano parece iminente, e pede-se
que você e seus vizinhos se transfiram
para um lugar mais seguro.
Ficção? Não mais. O soar de atividade vulcânica e sísmica é sentido em
volta do cinturão do Oceano Pacífico.
Vulcanologistas, com o auxílio da moderna tecnologia, são capazes de vigiar vulcões adormecidos e ativos na
borda do Pacífico, identificar indicadores de atividade maior que possa levar a erupções e alertar em tempo as
comunidades que vivem ao longo da
costa do Pacífico.
Uma compreensão melhor dos processos abaixo da superfície podem
também aumentar a capacidade de
previsão dos vulcanologistas. Mas
compreender estes processos não responde à crucial pergunta humana:
“Por que isso acontece?” São necessárias outras fontes de informação para
ajudar-nos a lidar com o problema. A
resposta permanece especulativa, mas
alguma informação básica sobre os
processos que produzem parte da rocha em fusão no interior da Terra
pode ajudar. Visto que há um cinturão
vulcânico em volta do Pacífico, este
artigo começará por um estudo daquela região.

O círculo de fogo
Ao longo das margens do Pacífico há
trincheiras profundas. O chão do Oceano Pacífico afunda nestas trincheiras e
desliza debaixo das rochas que formam
a crosta continental. (Ver a gravura.)
Este processo é conhecido como subdução,1 e os vulcanologistas sugerem que
este processo de subdução produz o
material básico para a maior parte do
vulcanismo que circunda o Oceano Pacífico, daí a frase “Círculo de Fogo”. A
placa oceânica subdutora arrasta água
do mar e algum material da crosta.
Quanto mais para o fundo esse material
é arrastado, tanto mais altas as temperaturas e pressões em volta das rochas. Finalmente, os gases produzidos pela
água do mar e o material da crosta provocam a fusão da placa que afundou e
do manto superior.2 A rocha fundida ou
magma começa então a subir através da
crosta continental, gerando novas fraturas e falhas e incorporando material
adicional da crosta à medida que desliza.3 (Ver gravura.)
Quando as rochas da crosta se derretem, alguns tipos de rocha se decompõem quimicamente e liberam gases
como dióxido de carbono e dióxido de
enxofre. O magma que sobe pode misturar-se com magmas de outras fontes,
que também produzem gases. Os gases
aumentam a pressão dentro do magma
e diminuem sua densidade, o que ajuda
no movimento ascendente das rochas
fundidas através das falhas.4 Contudo,
rocha derretida movendo-se ao longo
de fraturas não indica que um vulcão
está para explodir. Os vulcanologistas
buscam indicadores específicos de atividade vulcânica iminente.
Precursores de uma erupção
Os dados sobre vulcões são coletados
em todo o mundo porque os cientistas
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querem saber quando a próxima erupção vai ocorrer. Uma informação que
parece muito útil inclui atividade sísmica (terremotos) e os tipos de gases que
são emitidos. Gases comuns liberados
por rachaduras vulcânicas e crateras incluem dióxido de enxofre, monóxido
de carbono, dióxido de carbono, sulfureto de hidrogênio e vapor de água.5 A
atividade sísmica aumenta dramaticamente antes de uma erupção. Essa atividade é por volta de 4 graus ou menos
na escala Richter; todavia, terremotos
de maior intensidade podem ocorrer
com bastante barulho, liqüefação, etc.6
À medida que as pressões sobem dentro
do magma por causa da incorporação
de gases das rochas das costas adjacentes, a probabilidade de que haverá uma
erupção aumenta.7
A erupção
A erupcão ocorre quando a pressão
no magma excede a pressão exercida
pelo peso das rochas superiores. Fortes
estrondos e terremotos freqüentemente
precedem e acompanham a ejeção de
lava, rochas incandescentes, gases e
cinza.8 Quando ocorre uma erupção,
muitas pessoas estão interessadas não
somente no que aconteceu mas também perguntam: “Por que isso aconteceu?”
Perspectiva cristã
Dentro de comunidades religiosas,
terremotos e erupções vulcânicas têm
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despertado interesse visto que eles têm
sido considerados como “atos de Deus”.
Alguns pensam que, no passado, as pessoas atribuíam a atividade de vulcões e
terremotos a Deus ou a maus espíritos
por ignorância, mas o Livro de Jó deixa
claro que tanto Satanás como Deus operam nos domínios da natureza (Jó 1:612). Agora que se sabe mais acerca dos
processos envolvidos em erupções, as
pessoas não mais consideram tal atividade como uma intervenção divina ou
mística. A comunidade cristã reconhece
a dificuldade de saber como e quando
Deus poderia usar processos naturais
em Seu desígnio (ver Mateus 21:18-22;
Lucas 13:4, 5). Pensar que sabemos
como algo funciona não significa que
Deus não esteja envolvido no momento
do evento ou processo. O conceito é difícil, já que não conhecemos a mente
de Deus. Não sabemos se alguns ou todos os eventos incluem a intervenção
divina ou se a maioria é apenas um processo que ocorre ao acaso em nosso
mundo. O fato de não termos conhecimento deste tópico deve levar-nos a ser
cautelosos com nossos comentários sobre acontecimentos e juízos do fim do
mundo (ver Marcos 13:8; Lucas 21:911, 25-28).
Vulcanismo durante o dilúvio de
Gênesis
Há outro aspecto do vulcanismo que
devia ser considerado sob o ponto de
vista bíblico, cristão. As rochas conti-

nentais e oceânicas contêm evidências
de vulcanismo. Os adventistas do sétimo dia crêem que a maior parte desta
evidência está relacionada com o dilúvio de Gênesis. A inclusão do vulcanismo no fenômeno do dilúvio aumenta a
complexidade e devastação daquele
evento. (Ver pág. 15). Fluxos extensos
de basalto tais como nos trapes da Sibéria, do Decan na Índia, os basaltos do
Paraná, no Brasil, e os basaltos do Rio
Colúmbia no noroeste dos Estados Unidos, podem ter começado durante o dilúvio de Gênesis ou perto do seu fim.
Além disso, extensas camadas de cinza
vulcânica se acham entremeadas em camadas de rochas da crosta terrestre.
Durante as discussões sobre o dilúvio
bíblico, os cristãos comentam sobre o
poder destruidor das águas do dilúvio,
mas raramente fazem referência à devastação relacionada com vulcões e terremotos que acompanharam o acontecimento. À medida que os cientistas
cristãos continuam a estudar as evidências geológicas, percebem cada vez mais
as complexidades do dilúvio de Gênesis.
Conclusão
Realmente, muito pouco se sabe dos
processos profundos que contribuem
para o vulcanismo. A maior parte das
teorias desenvolve-se a partir de medidas de superfície. Ao tentar estudar estes processos, os vulcanologistas esperam poder explicar por que ocorrem as
erupções.
Dentro da comunidade cristã, há o
reconhecimento de um poder além dos
processos físicos e químicos observados
na natureza. A interpretação bíblica de
vulcões, terremotos e dilúvios como juízos faz com que os cristãos questionem
a natureza aleatória dos acontecimentos. Muitos cristãos consideram a maioria dos desastres naturais como acontecimentos aleatórios, parte de um mundo pecaminoso. A perspectiva bíblica
liga esses acontecimentos com o fim do
mundo, e sua ocorrência devia fortalecer nossa fé na segunda vinda de Jesus.
Um aumento súbito e notável na freContinua na pág. 16
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Ellen G. White
escreve sobre
vulcanismo e
terremotos
Ellen White fez vários comentários
sobre atividade vulcânica e terremotos.* Uma das declarações mais completas, incluída num livro publicado
em 1890, é esta: “Nesse tempo imensas florestas foram sepultadas. Estas
foram depois transformadas em carvão, formando as extensas camadas
carboníferas que hoje existem, e também fornecendo grande quantidade
de óleo. O carvão e o óleo freqüentemente se acendem e queimam debaixo da superfície da Terra. Assim as rochas são aquecidas, queimada a pedra
de cal, e derretido o minério de ferro.
A ação da água sobre a cal aumenta a
fúria do intenso calor, e determina os
terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como soturnos
trovões. O ar se acha quente e sufocante. Seguem-se erupções vulcânicas;
e, deixando estas muitas vezes de dar
vazão suficiente aos elementos aquecidos, a própria terra é agitada, o terreno se ergue e dilata-se como as ondas
do mar, aparecem grandes fendas, e
algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder são tragadas. Estas assombrosas manifestações serão mais e
mais freqüentes e terríveis precisamente antes da segunda vinda de Cristo
e do fim do mundo, como sinais de sua
imediata destruição” (Patriarcas e Profetas [Tatuí, São Paulo: Casa Publicadora
Brasileira, 1995], págs. 108, 109).
A descrição de Ellen White dos processos que contribuem para o vulcanismo são muito semelhantes às idéias publicadas por geólogos de seu
tempo. Isso explica por que a linguagem usada é mais descritiva que científica. Um século atrás, a teoria das
placas tectônicas não tinha sido de-
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senvolvida e os círculos geológicos enfocavam apenas o processo da erupção.
Quatro aspectos destas descrições são
discutidos abaixo:
1. “O carvão e o óleo freqüentemente se acendem e queimam... [é]
queimada a pedra de cal”.
A frase “se acendem e queimam”
pode ser uma tentativa de descrever a
incorporação de carvão e óleo à rocha
em fusão que sobe pela crosta. Este processo ocorre continuamente à medida
que o magma sobe dentro da crosta
continental. Noutra referência,* White
nota que os vulcões não se acham tipicamente perto dos principais depósitos
de carvão, óleo e gás. Esta declaração
pode indicar sua percepção de que não
é a queima do carvão que funde as rochas adjacentes, mas ao contrário, que
a rocha em fusão é que inflama o carvão e o óleo. Contudo, ela apóia a idéia
de que o carvão e o óleo contribuem
para o vulcanismo de algum modo. Ela
não especifica o processo que “inflama”
o carvão e o óleo, portanto a frase “assim as rochas são aquecidas” pode não
referir-se ao carvão e ao óleo que ardem, mas ao processo responsável pela
queima, ou seja, o magma que sobe
(um conceito desconhecido na época).
É interessante notar que ela se refere à
cal como queimando e ao minério de
ferro como derretendo, indicando de
novo a decomposição do calcáreo em
seus vários elementos.
2. “A ação da água sobre a cal aumenta a fúria do intenso calor, e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a
água em contato com as camadas de
pedra e minério,...”
Em linguagem não científica a autora descreve a importância dos gases
dentro da câmara de magma com relação ao processo de erupção. Carvão e
óleo produzem primariamente carbono, enxofre e hidrogênio, ao entrarem
em contato com as rochas fundidas que
sobem. A água está presente como gás e
a cal é a fonte de íons de carbonato
(CO3=) que se recombinam para formar
uma variedade de gases. Estes compo-

nentes formam os gases constatados
pelos vulcanologistas de hoje.
3. “A própria terra é agitada...”
Aqueles que estavam perto do
Monte St. Helens em 18 de maio de
1980 e viveram para contar a história,
falaram aos repórteres sobre o “ar quente e sufocante”, bem como sobre as explosões. A atividade sísmica é freqüentemente associada com erupções vulcânicas devido às pressões crescentes sob a
superfície, as quais geram algumas das
“violentas explosões subterrâneas”,
bem como ondas de superfície.
4. Aparecem grandes fendas, e algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder são tragadas”.
A frase “aparecem grandes fendas”
parece sugerir que as fendas tragariam
cidades, etc. Embora seja verdade que
grandes regiões são afetadas, a destruição é devida à lava e cinza que rompem através de novas fissuras, e assim
vilas podem ser “tragadas” pelo rio de
lava. Esta leitura da passagem é mais
consistente com a frase inicial “seguem-se erupções vulcânicas...” e
pode-se compreender neste contexto
que os terremotos geram as fissuras
que podem formar fendas que permitem escapar lava adicional e cinza.
O freqüente relato de atividade vulcânica e de terremotos no noticiário
não inclui uma perspectiva cristã. Ellen
White menciona vulcões e terremotos
como lembretes poderosos de que a destruição catastrófica é uma parte muito
real de nosso mundo e que este mundo
pode chegar rapidamente ao fim.
White também nos assegura de que há
um contexto maior e, como é típico em
seus escritos, é sua sentença final neste
parágrafo que aponta para a segunda
vinda de Jesus Cristo.
* Uma lista de fontes adicionais para
estes comentários pode ser obtida com a
autora no Geoscience Research Institute,
Loma Linda University; Loma Linda, Califórnia 92350; E.U.A. Fax: 909-5584314. E-mail: ekennedy@ccmail.llu.edu
ou tendo acesso a EGW database pela
Loma Linda University na Internet.
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qüência de calamidades naturais é predito para o período justamente antes da
volta de Cristo. Embora amigos e parentes possam perecer durante esses desastres, os cristão têm fé no amor imperecível do Pai por Seus filhos. Esses processos nos fazem lembrar da grandeza
do poder de Deus e de Sua capacidade
para controlar as forças da natureza.
M. Elaine Kennedy (Ph.D., University
of Southern California) é geóloga e cientista-assistente no Geoscience Research Institute. Seu endereço: Geoscience Research
Institute; Loma Linda, Califórnia 92350;
E.U.A. Diálogo publicou outros artigos da
Dra. Kennedy: “Deus e a Geologia na Escola de Pós-Graduação” (3:3, “Os Intrigantes Dinossauros” (5:2) e “A Busca dos
Antepassados de Adão” (8:1).
Artigos sobre assuntos relacionados, já
publicados nesta revista: Harold G. Coffin,
“Carvão: Como Se Originou”? (6:1); William H. Shea, “O Dilúvio: apenas uma catástrofe local?” (9:1).
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A Bíblia:
Como pode ela ser única?
Peter van Bemmelen

Em suas reivindicações e
promessas, em sua origem e
foco, a Bíblia adquire para si
um lugar único na história.

A

Bíblia! Nenhum outro livro na história tem sido tão amado e insultado. Milhões colocaram em
jogo sua vida e esperança com base em
suas promessas, e muitos têm gastado
sua vida atacando-lhe a credibilidade.
Para muitos, ela provê respostas vitais
para questões de vida e morte, presente e futuro, pecado e salvação. Para
outros, não é nada mais que um livro
de mitos e fábulas.
A despeito daquilo que seus admiradores e críticos possam dizer, um
fato se destaca inquestionavelmente:
A Bília é um livro único — em sua historicidade, origem, monoteísmo, profecias e foco redentor. Outros livros
podem conter conceitos semelhantes
e exaltar altos princípios morais, mas
a Bíblia é diferente de todos os outros
em muitos aspectos.
Única na historicidade
A historicidade é uma das caraterísticas distintivas da Bíblia. Enquanto
outra literatura religiosa contém muitos mitos e lendas, a Bíblia apresenta
narrativas históricas sérias. 1 Os críticos podem alegar que boa parte da Bíblia é mitológica e que suas narrativas
históricas estão cheias de erros, mas
os fatos contradizem suas pretensões.
As descobertas arqueológicas dos últimos dois séculos têm iluminado a natureza histórica das Escrituras de muitas maneiras. A arqueologia não pode
provar que a Bíblia é a Palavra de
Deus, mas certamente tem iluminado
e por vezes provido a verificação dos
relatos históricos das Escrituras.2 Respondendo a acusações de que a história bíblica está eivada de erros, Donald Wiseman, respeitado professor
de Assiriologia, argumenta que a evidência arqueológica tem na sua maior
parte eliminado estes “supostos er-
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ros”. Com efeito, “a maioria dos erros
pode ser atribuída a erros de interpretação por estudiosos modernos e não
a ‘erros’ de fato apresentados por historiadores bíblicos. Esta opinião é ainda mais fortalecida quando nos lembramos de quantas teorias e interpretações das Escrituras têm sido verificadas ou corrigidas pelas descobertas arqueológicas”.3
Única em sua origem
Outra exclusividade da Bíblia é a
distinção de sua origem. Por que é o
Velho Testamento tão diferente de outra literatura antiga da mesma época?
Um salmo oferece a resposta: Deus
“mostra a sua palavra a Jacó, os seus
juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação; e, quanto aos seus juízos, não os conhecem” (Salmo
147:19-20). Israel estava profundamente consciente do fato de que Jeová, o Criador do céu e da terra, haviaSe revelado a Abraão e a seus descendentes de um modo como não tinha
feito a outras nações. O apóstolo Paulo, que foi educado no judaísmo, mas
se tornou o apóstolo mais proeminente do evangelho, concorda com a declaração do salmista de que Deus deu
uma revelação especial a Israel, quando afirma que a ele “as palavras de
Deus lhe foram confiadas” (Romanos
3:1, 2). Os oráculos significam o mesmo que “sagradas letras” (II Timóteo
3:15). Nenhum outro povo — babilônios, egípcios, gregos ou romanos —
jamais produziu uma coleção de escritos como a Bíblia. Essas nações deixaram um legado de história, literatura,
drama e poesia, mas nenhuma deixou
algo semelhante às Escrituras hebraicas — um corpo de escritos coerentes
e harmoniosos que compreendem história, biografia, ética e um sistema re-
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ligioso que abarca um período de mais
de mil anos e escrito por muitos autores diferentes. A distinção jaz na fonte
da qual o Velho Testamento surgiu: a
revelação única e divina dada a Israel.
Naturalmente havia um propósito
soberano atrás dessa revelação. Era a
intenção divina de que os israelitas,
como recipientes privilegiados da revelação de Jeová, partilhassem o seu
conhecimento de Deus com outras
nações. Desde o início, Deus afirmou
Seu propósito de que em Abraão e
seus descendentes “todas as famílias
da terra” fossem abençoados (Gênesis
12:3; 22:18). Foi plano divino que as
Sagradas Escrituras, originalmente
confiadas aos judeus, se tornassem
afinal a herança comum de “toda nação, e tribo, e língua, e povo” (Apocalipse 14:6). As Escrituras não foram
dadas só a Israel, mas através de Israel
a toda a família humana.
Única no monoteísmo
O monoteísmo é outro aspecto exclusivo que distingue as Escrituras hebraicas de toda outra literatura religiosa dos tempos antigos. Outras nações
antigas eram politeístas, e grande parte de sua literatura sacra consiste de
mitos sobre uma multidão de deuses e
deusas. Em contraste, o Velho Testamento fala de Jeová como o único
Deus verdadeiro e não admite outro:
“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o
único Senhor. Amarás pois o Senhor
teu Deus, de todo o teu coração, e de
toda a tua alma, e de todo o teu poder” (Deuteronômio 6:4, 5). Esta confissão de Jeová como o único Deus, o
Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, era o fundamento da religião de Israel. É verdade que através dos séculos
muitos israelitas sucumbiram à atração do politeísmo. Mas os profetas coerentemente os chamavam de volta à
fé na unicidade de Deus. Finalmente,
o monoteísmo prevaleceu em Israel. A
despeito de negações de críticos modernos, a Bíblia — tanto o Velho
como o Novo Testamento — reconhece um só Deus. Este monoteísmo único da Bíblia não é nem o resultado do
gênio humano nem o produto final de
18

um processo evolucionário na história
da religião de Israel, mas “é uma intuição inspirada revelada por Deus a
seu povo”. 4 Sem esta revelação especial, Israel teria seguido o caminho de
todas as nações antigas. Não haveria
uma Escritura Sagrada com sua apresentação distintiva do Deus supremo
e soberano.
Única nas predições proféticas
As predições proféticas constituem
outra evidência da unicidade da Bíblia. Outras nações tiveram seus profetas, mas nunca fizeram predições
que alcançassem centenas de anos no
futuro e fossem cumpridas. Por exemplo: a profecia de Daniel 2, descrevendo a marcha da história a partir de
Babilônia, passando pela Medo-Pérsia,
Grécia, Roma, e o estabelecimento do
reino de Deus, é sem paralelo em
qualquer literatura. Tal profecia jaz
além da sabedoria ou presciência humana. Com efeito, o próprio Daniel
reconheceu a fonte divina daquela
profecia ao explicá-la ao rei Nabucodonosor: “Há um Deus nos céus, o
qual revela os segredos; Ele pois fez
saber... o que há de ser no fim dos
dias” (Daniel 2:28).
Essa profecia é tomada seriamente
nas Sagradas Escrituras como indicando a natureza do Deus verdadeiro,
como se vê no desafio que Jeová lança: “Anunciai-nos as coisas que ainda
hão de vir, para que saibamos que sois
deuses” (Isaías 41:23). Somente o
Deus verdadeiro pode revelar o futuro, e somente na Bíblia achamos profecias que se cumpriram literalmente
ao longo dos séculos. Isso provê evidência poderosa de que a Bíblia é de
modo único a Palavra de Deus.
Os críticos, naturalmente, têm descontado o caráter distintivo das revelações proféticas pretendendo que
não são mais do que história escrita
depois dos fatos. Para fundamentar
essa pretensão, eles com freqüência
têm de torcer brutalmente as evidências. Por exemplo, pretendem que as
profecias de Daniel, incluindo o capítulo 2, foram escritas no segundo século a.C. por um autor desconhecido

e não pelo profeta Daniel no sexto século a.C. Nem mesmo isso, contudo,
explicaria como esse escritor desconhecido poderia prever que o quarto
império, Roma, seria o mais poderoso
dos quatro impérios e que seria seguido por uma situação política dividida
que duraria 1.500 anos. Assim, contra a clara evidência da história e a
evidência interna do livro de Daniel, o quarto império é dito referir-se
a Grécia e não a Roma, fazendo a
profecia de Daniel 2 (e outras profecias no livro) referir-se a acontecimentos já ocorridos ou que estavam
expirando no tempo em que o livro
foi escrito. Mas a evidência arqueológica, histórica e lingüística fortemente favorece uma data no sexto
século a.C. para o livro de Daniel. 5
Isso nos leva à conclusão de que a
incomparável predição de Daniel 2
ainda testifica do fato de que Deus é
seu verdadeiro autor.
Única em seu foco redentor
As profecias da Bíblia nunca visavam a gratificar a curiosidade humana. Foram dadas para revelar o verdadeiro caráter e propósito de Deus de
salvar a humanidade do pecado. Esse
plano divino para a redenção da raça
humana foi desdobrado progressivamente através de centenas de anos —
primeiro em antecipação através de
revelações dadas aos patriarcas e profetas, e depois de modo completo na
encarnação do Filho de Deus. Mais do
que qualquer outra coisa, é este foco
redentivo que caracteriza o caráter
único da Bíblia — tanto do Velho
como do Novo Testamento — como a
Palavra de Deus. Desde a primeira
promessa de redenção em Gênesis
3:15 até à garantia final da graça de
Jesus Cristo em Apocalipse 22:21, a
Bíblia constitui uma revelação única e
coerente de Deus em busca dos seres
humanos perdidos.
As promessas do Velho Testamento
sobre um Redentor e seu cumprimento na encarnação, vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus de Nazaré
conforme o relato no Novo Testamento, provêm evidência suprema de que
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estes escritos são realmente divinos.
Paulo com razão exaltou o caráter redentor único da Palavra de Deus.
“Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para
redarguir, para corrigir, para instruir
em justiça, para que o homem de
Deus seja perfeito, e perfeitamente
instruído para toda boa obra” (II Timóteo 3:16, 17).
Jesus mesmo freqüentemente apelou ao Velho Testamento para mostrar
que Seu ministério, morte e ressurreição cumpriram aquelas promessas e
profecias. Mas muitos dos guias judaicos rejeitaram as pretensões de Jesus e
Sua interpretação das Escrituras. Ele
disse àqueles guias em termos inequívocos: “Examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de Mim testificam; e
não quereis vir a Mim para terdes
vida... Não cuideis que eu vos hei de
acusar para com o Pai. Há um que vos
acusa, Moisés, em quem vós esperais.
Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em Mim; porque de Mim escreveu ele. Mas, se não credes em seus
escritos, como crereis em Minhas palavras”? (João 5:39, 40, 45-47). Não
são essas palavras aplicáveis a muitos
eruditos cristãos, que embora pretendam observar uma exegese científica
rigorosa da Bíblia, anulam o sentido
óbvio das profecias no Velho Testamento e freqüentemente atribuem sua
interpretação e aplicação no Novo
Testamento à compreensão preconcebida e mal-informada da igreja primitiva?
Se cremos que Cristo é quem Ele
pretende ser — “Eu sou o caminho, a
verdade, e a vida” (João 14:6) — então
deveríamos, como Ele, aceitar as Escrituras como “a palavra de Deus” (Marcos 7:13), como Escritura Sagrada
“que não pode ser anulada” (João
10:35). Não há evidência de que Jesus
tenha apelado a quaisquer outros escritos como Escrituras. Em Seu conflito com a tentação de Satanás no deserto, as Escrituras foram Sua única
arma. Disse Ele: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4).
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Única para mim
Cresci num lar sem religião. Não tínhamos oração, nenhuma leitura da
Bíblia, nenhum culto a Deus. Aos 19
anos saí de casa para estudar Direito
na Universidade de Groningen na Holanda, minha terra natal. Não compreendia o propósito de minha existência e estava sinceramente procurando um sentido na vida. Pela leitura
da Bíblia cheguei a crer que ela continha as respostas para minha busca.
Aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Para mim, a Bíblia tornou-se um livro muito precioso, e eu a
aceitei de coração como a única Palavra de Deus. Desisti de estudar Direito, preparei-me para o ministério, trabalhei durante 10 anos como pastor e
missionário, e então dediquei-me a estudos teológicos avançados.
No seminário teológico, depareime com milhares de questões críticas
sobre a Bíblia. Escreveu Moisés realmente os livros que lhe são atribuídos? Foi Davi o autor de todos os salmos que levam seu nome? Foi o Livro
de Isaías escrito por três ou mais pessoas desconhecidas, em lugar do próprio Isaías? Eram as narrativas no livro de Gênesis mitos e não fatos históricos? Eram os quatro evangelhos
eivados de contradições e erros de
fato? Minha confiança na Bíblia como
revelação divina estava na balança.
Comecei a duvidar se a Bíblia era realmente o que eu cria ser quando me
converti, 14 anos antes. Reconheci
que se eu perdesse a confiança na Bíblia, mais cedo ou mais tarde perderia
a fé em Cristo, pois era pelas Escrituras que Ele Se revelava a mim e me falava continuamente.
Depois de muita oração e estudo,
resolvi que me apegaria a Cristo e à
Sua Palavra, embora não pudesse responder naquele momento a todas as
questões críticas. Agora, quase 30
anos mais tarde, anos cheios de estudo e oração, muitas questões foram
respondidas; outras permanecem sem
resposta. Confio, entretanto, em que
Deus um dia me dará as respostas, ou
nesta vida ou no mundo vindouro.
Mas através dos anos, estudando tanta

evidência quanto possível e através de
minha relação pessoal com um Salvador amante e compassivo, estou mais
do que nunca convencido de que a
Bíblia é realmente a Palavra de Deus.
Nenhum outro livro merece este título.
Peter van Bemmelen (Th.D., Andrews
University) é professor de Teologia no Seminário Teológico Adventista do Sétimo
Dia. Seu endereço: Andrews University;
Berrien Springs, Michigan 49104; E.U.A.
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Perfil
Linda Hyder Ferry
Diálogo com uma médica

M

ilhões de pessoas são escravas da nicotina. Viciadas, aflitas e desamparadas, gostariam de nunca ter dado a primeira baforada, e gostariam ainda mais de poder vencer o hábito e ser livres de novo. Para tais
pessoas e para um tempo como o nosso, a ajuda pode estar a caminho pela pesquisa de Linda Hyder Ferry, professora-associada de Medicina e Saúde Pública
na Universidade de Loma Linda, Califórnia. Linda Ferry, M.D., M.P.H., é médica com uma missão: ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Uma pesquisa original levou à produção de bupropion (Zyban), o primeiro tratamento
farmacológico não causador de dependência, isento de nicotina, a ser aprovado
pela Food and Drug Administration. Ferry diz de seu trabalho: “Creio que isso
ocorreu sob a direção divina. Ele deu-me a preocupação persistente de fazer algo
sobre o fumo”.
Adventista do sétimo dia de quinta geração, a Dra. Ferry formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda. Fez residência em prática
de família na Universidade do Texas, retornando depois à Universidade de
Loma Linda para obter o mestrado em Saúde Pública. É casada com David
Ferry, chefe de cardiologia do Centro Médico de Problemas dos Veteranos de
Loma Linda.
Em 1997, a Dra. Ferry fundou a FIND: Fundação para Inovações em Dependência da Nicotina. Esta organização sem fins lucrativos provê recursos materiais e desenvolve pesquisas que ajudarão os que querem abandonar o cigarro e
eliminar sua dependência da nicotina. Você tem acesso à fundação pela
Internet em http://www.findhelp.com. ou escrevendo para: P.O. Box 2001, Loma
Linda, Califórnia 92354, E.U.A. Telefone: (909) 777-3290, Fax: (909)777-3281.
E-mail: info@findhelp.com

ração, ainda saíam do hospital com um
maço de cigarros no bolso. Eu me perguntava: “Se eles podem abandonar
toda espécie de drogas causadoras de
dependência, por que não podem abandonar a nicotina?”
Terceiro, minha responsabilidade
como diretora da residência de medicina preventiva na Universidade de Loma
Linda. Ao planejar um programa para
deixar de fumar, descobri algumas pesquisas intrigantes. O primeiro estudo
indicava que as pessoas que tentam deixar de fumar e fracassam têm maior
probabilidade de ter uma história de
depressão. O segundo foi uma pesquisa
com milhares de fumantes, mostrando
que quase um terço tinha sintomas de
depressão. Finalmente, um colega psiquiatra mencionou que seus pacientes,
tratados com bupropion para depressão
e desordem com déficit de atenção, relatavam que não mais ansiavam usar
café, chocolate ou cigarro como antes.
Tudo isso me levou a pensar em antidepressivos como possíveis auxiliares
para deixar de fumar.

■ O que a levou a essa missão dinâmica de
combater o cigarro?
Minha especialidade é medicina preventiva e saúde pública. O Senhor persistiu em colocar-me diante de um foco
específico. “Linda”, parecia Ele estar dizendo, “seu interesse é medicina preventiva. E o problema de saúde mais sério no mundo é o tabagismo. Que está
você fazendo a respeito?” Senti que
Deus queria que eu examinasse criticamente o problema do cigarro e procurasse novas soluções. Uma vez escolhido o enfoque, as portas se abriram no
tempo certo.

■ Como começou a trabalhar com sua
idéia?
Em minha primeira tentativa de pesquisa, recrutei minha mãe, enfermeira
jubilada, como assistente. Não tinha recursos para contratar uma. Os residentes em medicina preventiva fizeram
todo o trabalho gratuitamente. Comprei a medicação e paguei os testes de
laboratório com um subsídio da Universidade de Loma Linda. Uma vez
completado o estudo-piloto, os fabricantes de bupropion ofereceram subsídios para desenvolver um programa de
pesquisa.

■ Como médica, a senhora poderia ter-se
especializado em muitas áreas diferentes.
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Por que se envolveu com a questão do cigarro?
Três razões, talvez. Primeiro, minha
perspectiva adventista e a crença na
mensagem de saúde. Ao começar a trabalhar com saúde pública, reconheci
que se as pessoas pudessem deixar de
fumar viveriam com mais saúde, desfrutariam melhor a vida e seriam mais
úteis ao próximo.
Segundo, meu trabalho como diretora médica da Unidade de Tratamento de
Vícios no Hospital dos Veteranos de
Loma Linda. Meu trabalho era tratar
pacientes com problemas oriundos de
seus vícios (exemplos: álcool, heroína,
cocaína, anfetaminas). Mas depois de
completarem os programas de recupe-

■ E o resultado?
O fumo cria um traço de dependência no cérebro, visto que a nicotina
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controla o centro de prazer e recompensa do cérebro. O uso do bupropion
modifica essa química cerebral. Em algumas pessoas, o bupropion diminui o
desejo de nicotina enquanto ainda fumam, e dentro de uma semana os cigarros não têm mais um gosto agradável.
Uma vez que a pessoa deixa de fumar, o
bupropion estabiliza os mensageiros
químicos no cérebro, onde a nicotina
opera, e diminui a síndrome de abstinência da nicotina.
■ Por que o uso do medicamento é importante? Por que não enfatizar a força de
vontade?
Freqüentemente as pessoas dizem:
“Por que dar a essa gente todas essas
drogas? Abandonar o cigarro é uma
questão de cabeça”. Sim, é uma questão
de cabeça, mas tem a ver com química.
O que os não-fumantes não reconhecem é que o medicamento rearranja a
disposição, afeta a neuroquímica dos
fumantes, e os deixa com o sentimento
de serem normais.
■ Que dizer daqueles que acham que você
deve apenas orar?
Sim, você deve orar. Mas além da
oração, há outras coisas que você precisa fazer. Ensine os fumantes sobre mudança de comportamento e preparação
psicológica, mostrando como a pessoa
se sente vivendo sem dependência de
nicotina. Afinal, Deus criou a química
de nosso cérebro. Ele criou humores e
emoções. Quando substâncias prejudiciais destroem o equilíbrio neuroquímico do cérebro de maneira que não funcione de modo apropriado, por que não
ajudar a corrigir o problema? Especialmente quando o bupropion não é uma
substância que vai criar um novo vício
ou problema?
■ Assim, o que é exatamente que a nicotina
faz? Qual é o verdadeiro homicida?
A nicotina não é necessariamente o
que mata as pessoas. É o que mantém o
cérebro viciado de modo a conservá-las
usando tabaco. São os 4800 produtos da
combustão do tabaco que as matam.
Trinta por cento de todas as doenças do
coração estão relacionados com o
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fumo, que é o homicida número um
nos Estados Unidos. Entre 85 e 90 por
cento dos casos de câncer do pulmão se
devem ao cigarro. Provavelmente 30
por cento de todos os cânceres são devidos ao cigarro. Enfermidade crônica
que obstrui o pulmão é outra assassina.
Um amigo especialista em pulmão disse-me recentemente que ele perderia o
trabalho se as pessoas deixassem de fumar! O tabaco é também responsável
por doenças vasculares, outro grande
assassino. Assim, o tabaco é responsável
pela morte de 434 mil pessoas cada ano
nos Estados Unidos, e a maioria está
morrendo 10 a 30 anos antes do tempo.
■ Onde nos encontramos agora? Não há
menos fumantes?
Fumar cigarros realmente aumentou
entre 1920 e 1930. Os números continuaram a crescer durante a Segunda
Guerra Mundial, pelo fato de os soldados receberem cigarros gratuitamente.
Depois da guerra o vício atingiu um
ponto alto, quando mais de 50 por cento da população dos Estados Unidos fumava.
A primeira advertência contra o
fumo veio em 1964, quando o chefe da
Saúde Pública condenou o cigarro
como um perigo para a saúde. Desde
então, o hábito de fumar tem diminuído 1 a 2 por cento cada ano. Mas desde
1994 o declínio parece ter parado e a
estatística estacionou nos 25 por cento
da população americana.
■ Deixar de fumar é somente questão de ir
ao médico e obter uma receita de Zyban?
O tratamento dos vícios não é alcançado simplesmente alterando a química
do cérebro, embora isso seja importante. O vício é como um triângulo, e a
dependência neuroquímica é apenas
um dos três lados. Os outros dois lados
— ajudar as pessoas a modificarem seu
comportamento e tratar as razões para a
dependência psicológica — são também essenciais. Além disso há o lado
espiritual. Em minhas classes para deixar de fumar, enfatizo o uso de todos os
recursos, incluindo o espiritual, para
vencer o vício.

■ Como é que a senhora se envolveu nessa
atividade de prestar ajuda, que é claramente um ministério no seu caso?
Cresci como filha única. Tive a sorte
de ter pais cristãos. Desde que me lembro, meu pai lia para mim cada noite.
Minha história bíblica favorita era a da
Rainha Ester. Quando comecei a ler sozinha, já conhecia a história de cor. Fui
profundamente moldada pela história
de uma meninazinha que nada podia
esperar do futuro. Deus a colocou num
lugar onde foi um instrumento para salvar a vida de milhares de pessoas.
A história me fascinou a vida toda,
especialmente a frase que Mardoqueu
dirige a Ester: “Quem sabe se para tal
tempo como este chegaste a este reino?” E se você se recusar, Deus achará
outra pessoa.
Quando o Senhor me conduziu ao
envolvimento com saúde pública, Ele
continuou a dizer, “Linda, o mais sério
problema de saúde hoje é o fumo. Que
vai você fazer a respeito?” Orei simplesmente: “Não sei o que fazer, Senhor.
Por favor guia-me. Parece que nada posso fazer que signifique uma diferença.
Mas continuarei a seguir aonde Tu me
guiares”. Deus fez a diferença em minha vida.
■ Qual foi o aspecto mais gratificante de
seu trabalho?
Apresentar-me com minha mãe, minha enfermeira voluntária na pesquisa
inicial, diante de um grande público e
ser reconhecida como tendo sido instrumento em levar este novo tratamento ao ponto em que ele se acha hoje.
Pensar em todos aqueles que serão salvos de uma morte prematura, e em
quão mais saudável a América pode ser!
Servir a Deus é um ministério muito
compensador.

Entrevista por
Jonathan Gallagher
Jonathan Gallagher é o diretor de notícias da Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia.
* Quando a entrevista foi feita, ainda
não havia acesso ao bupropion fora dos Estados Unidos.
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Perfil
David Pendleton
Diálogo com um adventista na Câmara
de Deputados do Havaí

O

deputado David Pendleton, 31, tem sido reconhecido como promissor
participante na arena política do Havaí. Adventista do sétimo dia desde a infância, ele entrou na política em 1996, quando se candidatou
para a Câmara de Deputados estadual. Logo depois de sua eleição, os colegas
reconheceram sua liderança fundada em princípios e o escolheram para ser o
“chicote” da minoria em 1997, tornando-o o mais jovem legislador e o único calouro a ocupar esse posto de liderança. Cristão devotado, o deputado Pendleton
já trabalhou como professor e pastor de jovens, bem como Decano Associado de
Estudantes na Universidade de La Sierra, antes de voltar para o Havaí para
exercer a advocacia e candidatar-se a deputado.
Sua esposa, Noemi Pendleton, também ocupando cargo eletivo, pertence à
Comissão Estadual de Educação do Havaí. Eles têm dois filhos, Roland e
Raquelle, e são membros ativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Manoa,
Honolulu.

■ Que lhe despertou o interesse em tornarse advogado e finalmente deputado eleito?
Nenhum acontecimento ou experiência em particular me fez optar por
essa linha. Em vez disso, ao longo do
curso de minha vida, vários acontecimentos, pessoas e experiências gradualmente me moveram nessa direção. Meu
envolvimento com serviços à comunidade e liderança remontam ao jardim
da infância, quando eu era o monitor
do leite. Também gastei muitas horas
fazendo trabalho voluntário em abrigos, cozinha para os pobres e no hospital adventista no Havaí. Mais tarde, fiz
trabalho voluntário para várias campanhas políticas, entre elas uma campa-

nha senatorial e a campanha de reeleição do Presidente Bush. Todas essas experiências me trouxeram ao ponto
onde me encontro hoje.
■ Enfrentou muitos obstáculos quando decidiu entrar na política?
Sim, uns poucos. Quando voltei para
o Havaí em 1995, depois de ter passado
diversos anos no continente, e comecei
a fazer campanha em 1996, foi preciso
uma decisão do tribunal para aprovar
minha elegibilidade. Havia também desafios financeiros. O pai do candidato
era um levantador de fundos experiente
e podia arrecadar mais do que eu. Assim, em vez de contratar consultores
profissionais dispendiosos, fiz uma
campanha de raiz. Voluntários tornaram possível pôr todo o nosso dinheiro
em publicidade que atingia os eleitores
diretamente pelo correio, além de tempo no rádio e anúncios nos jornais.
■ Como legislador, qual é o principal enfoque de seu serviço à comunidade?
Minha primeira responsabilidade é
garantir que as leis boas sejam aprovadas e as más sejam derribadas. Como
legisladores, temos a responsabilidade
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de desenvolver e aprovar praxes estaduais que façam do Havaí um lugar melhor onde viver, trabalhar e servir. Meu
enfoque compreende cinco áreas: combater o crime, cortar os impostos, eliminar o desperdício do governo, proteger
o ambiente e apoiar a educação.
Em meu distrito, estou trabalhando
para garantir que nossas escolas sejam
lugares seguros para o aprendizado.
Também quero garantir que os serviços
governamentais sejam efetuados eficientemente: buracos na rua consertados,
que os semáforos funcionem e que as
faixas de segurança sejam pintados de
novo. Essas não são coisas glamurosas,
mas muito importantes para o público.
■ Muitos adventistas crêem que quem espera a volta de Cristo não deve gastar tempo envolvendo-se com política. Qual é sua
reação?
Jesus ordenou que nos ocupássemos
até Ele voltar. Como cristãos, não devemos levar vidas passivas, mas sermos
participantes ativos. Como Miquéias escreveu, devemos fazer o bem, amar a
misericórdia e andar humildemente
com Deus. O serviço público provê uma
oportunidade para prestar estes serviços
à comunidade. Com o toque de uma
caneta, podemos estabelecer um abrigo
para vítimas de violência doméstica,
aumentar as sentenças contra os que violentam crianças, alimentar os desabrigados e melhorar as finanças.
■ Como encorajaria outros cristãos a se envolverem?
Os cristãos deviam envolver-se em
serviço público em todos os níveis, na
igreja, escola, comunidade ou no governo. Mostre que você se preocupa, catando lixo ou fazendo trabalho voluntário na biblioteca. Todo cidadão devia
estar envolvido na questão de fazer as

Diálogo 10:3 1998

leis. Esta tarefa é muito grande e importante para ser deixada apenas aos políticos. O desafio sobre como devemos governar-nos como sociedade é para todos, não apenas para uma elite, uns
poucos eleitos.
Eu encorajaria aqueles que têm essa
inclinação a se candidatarem para um
cargo. Se trabalhar numa comissão de
vizinhança ou envolver-se em administração pública for útil e agradável, você
deveria pensar em candidatar-se para
um cargo. Precisamos mais de cidadãos
legisladores do que de políticos de carreira — homens e mulheres laboriosos,
interessados em escolas, bairros e no
ambiente. Cargo público não é para
quem é mais eloqüente, mas para quem
se apaixona por fazer o bem. Não é para
quem pode arrecadar mais dinheiro; é
para quem se alegra em poder servir.
■ Somos freqüentemente incentivados a escrever aos nossos legisladores sobre assuntos que nos interessam. Lêem realmente os
legisladores essas cartas? Quão eficiente é
essa comunicação?
Leio toda carta que vem ao meu escritório e respondo diretamente a cada
uma. Se pessoas que me escrevem aludem ao fato de que elas têm certa habilidade numa área, faço-lhes freqüentemente perguntas específicas, porque é
importante para mim ter tanta informação quanto possível, a fim de tomar
a decisão correta.
Eu insistiria em que continuassem a
enviar E-mail, fax ou cartas para seus
legisladores sobre temas específicos.
Certifiquem-se de fazê-los saber por que
vocês estão interessados e por que devem responder à sua preocupação. Se
você é um eleitor registrado, faça-os saber. Se você possui conhecimento prático na área em discussão, transmita-o
para eles. Faça-os saber que você se preocupa, está envolvido e é uma pessoa
que realmente pode ajudá-los a fazer
melhor seu trabalho.
■ Quem mais o influenciou?
Sem dúvida, meus pais. Sua vida
exemplar e estilo de vida cristão me influenciaram bastante. Estavam sempre
envolvidos na igreja, trabalhando em
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abrigos para desamparados, Desbravadores e Escola Sabatina. A seguir, tenho
meus professores na Universidade de La
Sierra. Rennie Schoepflin, professor de
História, e Richard Rice, professor de
Teologia, realmente me influenciaram o
pensamento. Ensinaram-me a ponderar
as questões muito cuidadosamente e a
desenvolver argumentos bem pensados.
Enfatizaram como era importante reconhecer tanto o lado favorável como o
contrário, antes de chegar a uma conclusão. A história nos ensina que temos
os mesmos problemas básicos, tais
como crime, violência de quadrilhas e
pobreza, desde o início da humanidade.
Essa perspectiva tem sido extremamente valiosa para mim.
■ Como equilibra seu trabalho como legislador com sua vida pessoal?
É mais fácil pregar os valores da família do que vivê-los. Envolvi-me em
política porque queria fazer um Havaí
melhor para meus filhos. Infelizmente,
descubro que a atividade constante de
comissões, inquéritos e encontros cívicos exige que eu fique fora de casa mais
do que gostaria.
É muito importante ter uma vida de
família sadia; assim, procuramos ter
pelo menos uma refeição juntos cada
dia. Sempre que posso, vou à escola de
meu filho para o lanche. À noite, sempre passamos algum tempo fazendo tarefa de casa juntos. Nos fins de semana,
gastamos muito tempo juntos. Como
adventista do sétimo dia, tenho a maior
desculpa para não fazer trabalho legislativo um dia por semana. De sexta à
noite até sábado à noite, estou com minha família, e todo o mundo sabe. Presidentes de comissão sabem que não
vou comparecer aos sábados, assim não
sinto nenhuma pressão. Isso ajuda a
manter as coisas em equilíbrio.
A despeito de toda atividade, sempre
achamos tempo para fazer culto de família todas as noites. É importante que
as crianças ouçam histórias bíblicas,
não somente dos professores da Escola
Sabatina, mas também dos pais. Precisam ver quão importante é Deus para
nós, a partir de nossas ações. Partilhar
minha fé com os filhos é uma forma

muito importante de ministério. Ler
Nosso Amiguinho e estudar a Lição lhes
desperta o interesse em coisas religiosas
e os ensina a desfrutar o estudo da Bíblia. Num olhar retrospectivo à minha
infância, os tempos de culto em família
estão entre os mais memoráveis, e espero passar estes momentos a meus filhos.
■ Quais são seus alvos para o futuro?
Algumas pessoas perguntam se é
possível ser bem-sucedido na política
quando você é um dissidente procurando reformar o sistema. Suponho que
eles consideram o sucesso em termos de
avançar para o senado ou tornar-se governador, mas tenho uma resposta simples: Tentarei ser tão bem-sucedido
como Deus quer que eu seja, e certamente não menos. Enquanto eu estiver
onde Deus quer que eu esteja, isso me
gratifica. Farei apenas o meu melhor,
sessão após sessão, eleição após eleição,
e deixarei o resto com Deus. É uma
abordagem tremendamente revigorante, porque dá um senso de liberdade,
sabendo que Deus está operando em
sua vida. Suponho que José teve suas
dúvidas, quando fez o melhor na casa
de Potifar e ainda assim foi jogado
numa prisão. Daniel teve uma experiência semelhante. Mas como podemos
ver nessas histórias, Deus é sempre atuante. Não sei se uma pessoa pode ser a
espécie de legislador que tenho tentado
ser e chegar ao nível da política estadual ou nacional. Devemos simplesmente
deixar a história desenrolar-se.

Entrevista por Michael Peabody
Michael Peabody é estudante de Direito
na Universidade Pepperdyne, Malibu, Califórnia. Seu endereço: Pepperdyne University; 24255 Pacific Coast Highway #41;
Malibu, Califórnia 90263-0041; E.U.A.
E-mail: mike@i-empire.com
Endereço do deputado David Pendleton:
Office of Minority Whip; State Capitol,
Room 327; Honolulu, Hawaii 96813; E.U.A.
E-mail: reppendleton@capitol.hawaii.gov
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Logos
Leslie N. Pollard

Enfrentando nossos
gigantes
A questão não é se vamos enfrentá-los, mas onde,
quando e como os enfrentaremos!

E

le mede 2,25m, pesa 250 quilos e
calça sapatos muito grandes. André, o Gigante, o empresário de
espetáculos da Federação Mundial de
Lutadores, tem uma aparência assustadora. O simples volume do homem, sua
aparência altaneira, inspira terror nos
corações daqueles que o desafiam no
ringue de luta. Faça o que fizer, o desempenho de André, como é evidente
no círculo de seus admiradores barulhentos, é grande entretenimento. E
isso é tudo!
Mas os gigantes que enfrentamos são
reais: gigantes filosóficos, educacionais,
financeiros, pessoais ou profissionais.
Eles invadem nosso horizonte, obscurecem-nos a visão, ameaçam-nos a estabilidade e põem em perigo nosso futuro.

luto. Faça qualquer coisa que o torne
feliz”. Este gigante passeia pelas universidades sob o disfarce da descoberta estudantil. Reforçado pelo hedonismo do
circuito de divertimentos do campus,
ele seduz os jovens e os desassossegados, os solitários e isolados.
O materialismo é outro gigante
opressor. Os estudantes são levados a
ver os estudos não como o meio para
um serviço maior, mas como meio de
aquisição material. O carro, a casa, a indumentária fazem “a boa vida”.
Estes são apenas alguns dos gigantes
que enfrentamos na vida, mas o fato a
recordar é que não só haveremos de enfrentá-los, mas onde, quando e como os
esfrentaremos! Talvez a história de Davi
e seu gigante nos ajude um pouco.

Os gigantes que nos desafiam
Considere alguns dos gigantes filosóficos que desafiam o nosso modo de
pensar e viver.
Um deles é o humanismo secular.
Afirma que a humanidade é criadora e
árbitro de seu próprio destino. Passeia
pelas nossas universidades sob o disfarce da objetividade científica: “Abandone suas pressuposições religiosas e aceite os resultados ‘inquestionáveis’ do
empirismo científico. Nada há de sobrenatural no mundo. Tudo o que vemos
pode ser explicado por causa e efeito”.
De início, este gigante parece invencível ao estudante adventista. Afinal,
como desafiamos anos de darwinismo
ferrenho com nada mais do que uma
Bíblia aberta?
Outro gigante que enfrentamos é o
relativismo moral. O gigante diz: “Moralidade é tudo o que satisfaz suas necessidades. Não há código moral abso-

Davi e seu gigante
Davi era apenas um pastorzinho, o
mais jovem de uma família de oito filhos. Ele conhecia suas ovelhas. Conhecia sua harpa. Sabia cantar. Mas estava
longe de ser um adversário digno de
Golias — aquele gigante de 2,70m de
altura, pesando possivelmente 400 quilos, um lutador desde a meninice, cujas
ameaças belicosas deixava arrepiado o
exército israelita. A armadura de bronze
de Golias pesava cerca de 55 quilos —
talvez mais do que o peso de Davi. Golias avultava no horizonte como um homem-montanha de tecnologia de combate.
Às vezes nós também precisamos enfrentar nossos Golias. O seu pode ser o
Golias de abusos sofridos na infância.
Ou o Golias de um casamento infeliz,
ou de uma família destroçada. Ou pode
ser o Golias de uma situação financeira
que se deteriora, a perda prematura de
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um dos pais ou, pior ainda, a morte de
um filho! Golias nos encontra quando
os desafios excedem nossos recursos —
quando somos superados e desarmados.
Golias é real!
Em nome do Senhor
Golias se mostrava cada dia. Era o
símbolo do poderio filisteu contra Israel. Todo dia, por 40 dias, ele se postava
numa colina sobanceira ao acampamento dos israelitas e vociferava seu
desafio. Israel se achava impotente. A
mesma coisa sentia Saul. O nome de
Jeová estava sendo blasfemado e desafiado.
Davi ouviu a blasfêmia. Viu o gigante. Propôs a Saul: “Quem é esse gigante
que desafia os exércitos do Deus vivo?
Vou atacá-lo”. Saul só podia ter dó do
menino. Mas Davi tinha um currículo
de coragem. Um leão. Um urso. E acima
de tudo, o Espírito do Senhor. “Posso
abater este filisteu incircunciso.”
A resposta de Davi nos diz onde enfrentar nossos gigantes — no ponto
onde se cruzam a coragem e a competência. Coragem é um traço de liderança do qual todos precisamos. Coragem
é a disposição de enfrentar nossos desafios sem medo. Competência é a habilidade necessária para vencer nossos gigantes. Coragem sem competência é
bravata. Competência sem coragem é
temeridade. Para enfrentar nossos gigantes precisamos de ambas. Nos desafios que se nos defrontam, precisamos
ser tanto corajosos quanto competentes. Os gigantes do humanismo, relativismo e materialismo não podem derrotar nossa experiência pessoal com
Deus! Precisamos mostrar como estas
idéias são falidas, mas isso só pode ser
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feito sobre a plataforma de uma experiência viva com Deus.
Quando Davi diz: “Eu irei”, Saul o
reveste de sua armadura real. Mas Davi
diz: “Não posso andar com isto, pois
nunca o experimentei”. Assim, livrouse dela. Ele diz: “Só posso enfrentar o
gigante com minha própria personalidade e estilo. Não posso ser você, ó rei.
Preciso ser eu mesmo”. Aqui se revela
como haveremos de enfrentar nossos
gigantes — em segura autoconfiança.
Devemos estar seguros sobre o que
oferecemos às pessoas que servimos. Somos adventistas do sétimo dia. Isso significa que temos uma forte herança religiosa que nos distingue do resto da
sociedade. Embora devamos amar nossos amigos sem igreja, não somos chamados a imitá-los. A realidade de nosso
chamado não nos faz melhores do que
os outros. Quando encontramos nossos
colegas, eles sabem que somos adventistas do sétimo dia e esperam que os
sinais, símbolos, declarações e normas
de nossa fé sejam visíveis. Em nossa
luta contra os gigantes, questões de
identidade precisam ser resolvidas de
modo decidido.
De volta à história. O momento chega. O jovem Davi aproxima-se do filisteu. Golias olha com desdém para Davi:
“Sou eu algum cão para vires a mim
com paus?” Davi responde: “Tu vens a
mim com espada, e com lança, e com
escudo; eu, porém, venho a ti em nome
do Senhor dos exércitos”.
Segurança primeiro
A declaração de Davi revela quando
enfrentar nossos gigantes. Precisamos
enfrentar nossos gigantes somente depois de nos assegurarmos de ter Deus
conosco. Quando Golias aparece brandindo toda a sua tecnologia, nosso pequeno Davi corre em sua direção para
enfrentá-lo. Este é o nosso pequeno
Davi, que mais tarde dirá: “Elevo os
meus olhos para os montes: de onde me
virá o socorro? O meu socorro vem do
Senhor”.
Este é nosso Davi, que mais tarde
cantará: “Não te aflijas por causa dos
malfeitores”.
Este é nosso Davi, que mais tarde
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afirma: “Confio no Senhor” porque “o
Senhor é o meu pastor”.
Com a segurança inspirada pela presença de Deus, Davi corre na direção de
Golias. Encontram-se no ringue central.
Golias avança, incrédulo, vomitando
maldições contra o pastorzinho. Golias
amaldiçoa Davi “por todos os deuses
que conhecia”1. As coisas provavelmente não parecem favoráveis para Davi.
Muitos no arraial já planejavam o funeral de Davi.
Mas Deus escolheu a Davi. “Se Deus
é por nós, quem será contra nós?”
Davia pega uma pedra em seu alforje, coloca-a na funda de couro, e avança
em direção do poderoso gigante. Golias
levanta seu capacete, furioso. Sem perda de tempo, Davi solta a pedra e ela
corta o ar, enterrando-se na testa do filisteu. O filisteu dá uns passos para a
frente, todo o seu corpo tremendo,
como que invadido por um enxame de
impulsos estranhos. Seu corpo em convulsão agora se enrijece ao cair ao chão.
É este o homem que fez tremer os exércitos de Israel? É este o homem que desafiou os exércitos de Israel? Sim, este é
o homem! Morto por um simples disparo da funda de um pastor. Subitamente
um grito de vitória explode no arraial
de Israel.

para ficar. O Senhor me deu uma boa
vida. Disse que tudo estará bem. Um
dia nos encontraremos no céu, e então
nunca mais nos separaremos”.
Ellen White fala-nos de uma visão.
Viu a igreja como um navio velho e
cansado de viajar, indo ao encontro de
um poderoso iceberg. A noite é fria, o
iceberg é enorme, as águas são tenebrosas, os passageiros estão assustados. Então uma voz do céu diz: “Enfrentai-o!”.2
Esta é a palavra de Deus para você e
para mim. Enfrente seus gigantes no
ponto de interseção de coragem, competência e entrega. Enfrente-os com segurança e confiança. Enfrente-os depois
de ter a certeza de que Deus está com
você.
Leslie N. Pollard (D.Min., Claremont
School of Theology) é o vice-presidente do
escritório de diversidade da Universidade de
Loma Linda. Seu endereço: Loma Linda
University; Loma Linda, Califórnia 92354;
E.U.A.
Notas e referências
1. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas (Tatuí,
S. Paulo: Casa Publicadora Brasileira,
1995), pág. 647.
2. White, ver Mensagens Escolhidas (Santo
André, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1985), Livro I, pág. 205.

Enfrente-o!
Nunca me esquecerei de como minha falecida mãe enfrentou seu gigante. Lembro-me do dia em que ela me
contou a história. Tínhamo-nos reunido no Oakwood College para a formatura de meu irmão mais jovem. Pediume que a levasse para um passeio no
parque. Quando chegamos ao parque,
ela disse que tinha algo que queria contar-me. E contou. “Les, fui ao médico
outro dia e ele me disse que tinha uma
novidade a me comunicar que não era
boa. Explicou que o tumor no meu seio
era canceroso. Assim, cuide-se e cuide
de seu irmão menor”.
Quando ouvi a palavra canceroso
não pude conter-me. Uma dor súbita
apertou-me o coração, marejou meus
olhos e rolou pela minha face. Nunca
me olvidarei do que ela disse: “Les, não
chore. Você sabe que não viemos aqui
25

Ponto de Vista

Ria e tenha saúde
Sarah Uffindell

“O coração alegre serve de
bom remédio”
(Provérbios 17:22).

M

inha amiga estava-se casando.
O final de semana todo prometia ser divertido. Mas quando cheguei ao aeroporto, os passageiros
já estavam a bordo, e o avião, prestes a
sair. Fiquei desesperada. Com duas amigas a reboque, corremos para o portão.
Literalmente suplicamos ao porteiro
que nos deixasse embarcar de algum
modo. O casamento era muito importante e não podia esperar. Depois de
algumas carrancas e um pedido resmungado ao piloto, o porteiro abriu a
porta, mas sob uma condição: minha
bagagem teria de seguir noutro vôo.
Mas se a bagagem não chegasse em
tempo? Agora estava ainda mais desesperada: como poderia ser a damade-honra, com todas as roupas na
mala? Mesmo antes de poder explicar
meu dilema ao porteiro, minhas amigas vieram em meu socorro. Fiquei
horrorizada ao ver a roupa de baixo e
outros pertences pessoais flutuando
num enorme saco plástico. Corri para

Faça um estardalhaço. Esse é o café que
a classe de Economia Doméstica da
Susana fez hoje.
Reimpresso com permissão de
The Lighter Side of Campus Life.
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o avião, com a bolsa em u’a mão e
meu pesadelo plástico na outra.
A vida é assim. Achamo-nos por
acidente ou por culpa nossa em situações que nos ameaçam a sanidade
mental ou põem à prova nosso humor. Se resistíssemos à primeira e tentássemos o segundo, a vida seria muito mais divertida. O humor nos deixa
com um gosto de felicidade: a vida
parece boa, os problemas são minimizados, as cores parecem mais brilhantes e todo o céu parece sorrir. Não disse Salomão: “O coração alegre serve
de bom remédio”?
Isso foi há três mil anos. Agora, as
pesquisas mostram que a afirmação
do sábio não foi apenas um gracejo,
mas uma verdade científica.
O sistema imunológico
Mas primeiro uma palavra sobre
como funciona o sistema imunológico. Ele combate enfermidades e é controlado por neurotransmissores que
são fabricados e descarregados pelo
sistema nervoso. O sistema nervoso é
de duas espécies: simpático e parassimpático. Se alguém grita seu nome
ao você adormecer em classe ou na
igreja, você subitamente fica alerta, os
vasos se contraem, as púpilas dilatamse e o coração bate mais forte. Isso é
reação simpática.
O sistema simpático é feito para
atuar em períodos curtos. Se ele estivesse sempre em alta rotação, surgiriam efeitos negativos. Como o estresse.
O estresse pode causar pressão alta,
prejudicando os vasos sangüíneos, diminuindo ainda mais a corrente de
sangue. Quando os músculos não recebem suficiente sangue e oxigênio,
sentimos dor e o músculo morre lentamente. No caso de um músculo como o
coração, temos um ataque do coração.
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Esses resultados físicos, associados
ao sistema nervoso simpático, ocorrem
porque
neurotransmissores,
como epinefrina e dopamina, são descarregados em massa no corpo, em
certas circunstâncias — como quando
você está estressado ou quando alguém grita seu nome quando você
está cochilando.
É aqui que a risada tem efeito curativo. O rir reduz os níveis de epinefrina e dopamina, diminuindo assim o
tempo e o efeito desses neurotransmissores. Isso também diminui a
quantidade de cortisol em circulação.
O cortisol é um supressor natural do
sistema imunológico que torna o corpo mais susceptível à enfermidade.
Sem este efeito supressor, o sistema
imunológico pode combater melhor a
infecção.
O riso e o sistema imunológico
O sistema imunológico consiste de
células brancas do sangue que combatem a infecção. Tem a risada qualquer
influência sobre essas células? O Dr. L.
S. Berk e sua equipe de pesquisa decidiram descobrir. Estudaram o efeito
da risada sobre três espécies de células
brancas do sangue: linfócitos, granulócitos e monócitos. A pesquisa envolvia um grupo de participantes aos
quais foi mostrado um vídeo humorístico que causava risadas hilariantes.
Os níveis de vários leucócitos no sangue foram medidos antes, durante,
logo depois e até no dia seguinte, depois de verem o vídeo e rir bastante.
Descobriram que as células brancas e
seus produtos aumentaram durante a
risada e que esse aumento significativo com freqüência se prolongava até
ao dia seguinte, revelando que o efeito podia ser de longa duração. Foi notado um aumento significativo nos
produtos de linfócitos tais como fagócitos e gama interferon, que atacam
especialmente as células de vírus e tumores. Também aumentaram os anticorpos, que são produtos de linfócitos-B que provêm defesa contra certas
doenças. Tais aumentos melhoram a
função geral do sistema imunológico.
Mais estudos estão sendo feitos para
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mostrar os resultados positivos da risada.
Ria e volte ao normal
Dias atrás eu estava quase fora de
foco. Tinha estado de plantão no hospital a noite toda. Sentia-me cansada
demais. Tinha perdido muitas horas
de sono. Justamente quando a longa
noite findava, meu pager soou. Notei
um número de telefone muito familiar. Toquei e ouvi uma gravação. Tentei
de novo, e obtive mais uma vez a secretária eletrônica. Tanto o número
como a voz me pareciam familiares,
mas não podia reconhecê-los. De
qualquer maneira, deixei uma mensagem. Cerca de quatro horas mais tarde, uma amiga chamou-me e pediume que ouvisse as mensagens em meu
aparelho. Quando o fiz, não pude deixar de cair numa risada: a voz no aparelho e o número do telefone eram
meus! A risada dissipou todo o estresse. Estava pronta para enfrentar o dia.

Quanto mais estudo e experimento
a relação entre nossas emoções e o sistema imunológico, tanto mais concordo com Davi: somos formados de
modo “terrível e maravilhoso”. Alguém disse com razão: “Ria e o mundo rirá com você; chore e você chorará só”. Prefiro estar com o mundo, livre de estresse, no auge da saúde.
Sarah Uffindell (M.D., Loma Linda University) é residente no Centro Médico da
Universidade de Loma Linda, especializando-se em Neurologia.
Referências:
J. R. Dunn entrevistando L. S. Berk, “New
Discoveries in Psychoneuroimmunology”,
Humor & Health Letter 3:6 (NovembroDezembro 1994), págs. 1-8.
L. S. Berk, “The Laughter-Immune Connection:
New Discoveries”, Humour & Health
Journal 5:5 (Setembro-Outubro 1996),
págs. 1-5.
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studantes adventistas de faculdades
e universidades e profissionais interessados em trocar correspondência com colegas em outras partes do
mundo.

Nimrod Darryl Abella : 20; solteiro;
estuda fisioterapia no Sanatório e
Hospital de Mindanao; interesses:
música sentimental, ler livros excitantes; desenhar e jogar jogos mentais;
correspondência em inglês. Endereço:
342-A Katipunan Street; Labangon,
Cebu City; 6000 FILIPINAS.
Mawenga

Fafadzi

Ahalegbedzi:

20; solteiro; começando estudos superiores; correspondência em francês ou
inglês. Endereço: B.P. 274; Kpalime;
TOGO.
John Alfred: 22; solteiro; estuda inglês e jornalismo; passatempos: música, leitura e pescaria; correspondência
em inglês. Endereço: Spicer Memorial
College; Aundh Road; Pune; 411007
ÍNDIA. E-mail:
<spiceram@giaspnO1.vsnl.net.in>
Eloisa C. Almazora: 20; solteira; assistente médica; passatempos: ler livros inspiradores, cantar, viajar, tocar
flauta e participar em programas de
evangelismo; correspondência em inglês. Endereço: 1221 Scott Avenue;
Dalhart, TX 79022; E.U.A.
Arnoldo Arthur: 34; casado; estuda
inglês e português e trabalha como tutor de língua; interesses: viajar; jardinagem, pássaros e cantar; correspondência em inglês, alemão, português
ou espanhol. Endereço: Caixa Postal
12; 85440-000 Ubirata, PR; BRASIL.
Dan Buchan : 23; solteiro, estuda
sociologia; interesses: viajar, colecionar coisas antigas, esportes e fotografia; correspondência em inglês. Ende-
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reço: 1288-D Vasquez Street; Sirgao
City; 8400 FILIPINAS.
Isis Maisonett Correa: 18; solteira;
inicia estudos médicos; interesses: poesia, acampar, esportes e natureza;
correspondência em inglês, francês,
português ou espanhol. Endereço: Entrega General; David, Chiriqui; PANAMÁ.
Rosa Vilma Galang: 28; solteira; secretária legal; interesses: natureza, viajar, música e livros; correspondência
em inglês. Endereço; 956-E Aurora
Blvd.; Quezon City, Metro Manila;
1100 FILIPINAS,
Arlen B. Gaspar : 18; solteiro; estuda administração de empresas; interesses: leitura, fotografia e trocar experiências cristãs; correspondência
em inglês, francês ou espanhol. Endereço: Dna. Amalia 105, Urb. Los Rosales; Surco, Lima 33; PERU.
Maria A. Giraldo: 26; solteira, trabalha como recepcionista num banco
e estuda enfermagem; interesses: música, natureza e levar esperança cristã
a hospitais e prisões; correspondência
em espanhol. Endereço: Apartado Aereo 18686; Bogotá; COLÔMBIA.
Valdisia Pereira Grangeira: 50;
mãe solteira; trabalha num banco; interesses: partilhar minha fé, viajar,
ouvir música cristã e intercâmbio cultural: correspondência em português
ou espanhol. Endereço: Rouxinol, Q/
13 Casa 05; Bairro Mecejana; 69304580 Boa Vista, Roraima, BRASIL.
Awuah Fosu John: 26; solteiro; professor; interesses: ouvir música evangélica, colecionar selos, cartões postais e fotografia; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 566; Achimota - Accra; GANA.
Floribert Kakule Kamabu: 26; solteiro; estuda medicina e psicologia clínica; interesses: fotografia, ajudar a
outros, aconselhamento e viajar; correspondência em francês, inglês e suahili. Endereço: c/o Samuel Kizito;
Kampala Central Church; P.O. Box
6434; Kampala; UGANDA.
Kipyegon Edwin Koech: 24; solteiro; estuda engenharia elétrica e eletrônica na Universidade de Nairobi; passatempos: ler novelas e revistas de ci-

ência, ouvir música e ver filmes; correspondência em inglês. Endereço:
c/o Mamlaka B Hall; University of
Nairobi - Main Campus; P.O. Box
30334; Nairobi; QUÊNIA.
Danie L. Lapidez: 25; solteiro; tem
diploma de operador de rádio-comunicação; interesses: viajar e ouvir música romântica; correspondência em
inglês. Endereço: Blk. 35, lot 26, NHA
Buhangin; Davao City; 8000 FILIPINAS.
Edegar Link: 20; solteiro; estuda teologia; interesses: música, natureza,
ler, voleibol e evangelismo; correspondência em português, alemão, espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.
Elsie D. Macalolooy: 27; solteira;
tem diploma em ensino secundário da
Philippine Normal University; passatempos: ouvir música religiosa, tocar
piano, fazer excursão e acampar; correspondência em inglês. Endereço: Forest Hills Academy; Bayugan 1; Agusan Sur; 8502 FILIPINAS.
Mary Jane Villanueva Magbanua:

27; solteira; ensina biologia; passatempos: jardinagem e trabalhos domésticos; correspondência em tagalog
ou inglês. Endereço: Malandag; Malungon, Sarangari Province; 9503 FILIPINAS.
Gin Khaw Mang: 21; solteiro; estuda agronomia; passatempos: ler, natureza, viajar e aventuras; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box
605; Yangon; MIAMAR.
Kyaw Mi Mi Nge: 20; solteira; cursa
a faculdade; passatempos: ler e ouvir
música; correspondência em inglês.
Endereço: c/o U Kyaw Tim Daw Tin
Po; C 27/28 Myo Ma Market; Kalemyo, Sagaing Division; MIAMAR.
Joseph Mboya Opiyo: 27; solteiro;
estuda viagem aérea e operação de viagens em excursão; interesses: ler,
música, tênis e amigos; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 355;
Rongo: QUÊNIA.
Angelica Munoz Q.: 21, solteira; estuda agronomia; interesses: desenhar,
música, fotografia, esportes de montanha e partilhar minha fé; correspon-
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dência em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Rocio Ortega B.: 29; solteira; professora; interesses: música clássica e
cristã, cantar, nadar, trabalhar com os
jovens na igreja e acampar; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Nya Radstugugatan 2; 602 24
Norrkoping; SUÉCIA.
E-mail: <rochy@hotmail.com>
Linah Osiemo: 22; solteira; natural
de Quênia, faz curso para mestrado
em microbiologia; interesses: cantar,
cozinhar, esportes, aventura e debate.
Endereço: Microbiology Department;
Guru Nanak Dev University; Amristar
143005; ÍNDIA.
Danvas Otara Outiri: 23, solteiro,
natural de Quênia; estuda economia;
interesses: ler e aprender de outras
culturas; correspondência em inglês.
Endereço; 135003 YNR; Haryana; ÍNDIA.
Gladelyn T. Paglinawan: 32, solteira; enfermeira registrada; interesses:
cantar, fazer preleções sobre saúde, tênis, excursões e cozinhar; correspondência em inglês. Endereço: South
Philippine Union; P.O. Box 208; Cagayan de Oro City; 9000 FILIPINAS. Email <carlosal@oronet.com.ph>
Jana Petrova: 24; solteira; estuda
pedagogia na Charles University; passatempos: esportes, natureza, acampar
e trabalhar com Desbravadores; correspondência em inglês ou alemão.
Endereço: Pujmanove 881; 14000 Prague 4; REPÚBLICA TCHECA. E-mail:
<jana.petrovna@pedf.cuni.cz>
Loida L. Plama: 30; solteira; secretária legal; interesses: cantar, tocar violão e órgão, viajar, jardinagem e cozinhar: correspondência em inglês.
Endereço: Tumamak-Larrazabal Law
Office; 2nd. Floor, Park & Shop Building; Lopez Jaena St.; Ormoc City;
6541 FILIPINAS.
Alicia Rodilla Ruiz : 26; solteira;
completou um mestrado em aconselhamento educacional; interesses: ajudar a outros, partilhar experiências
cristãs, viajar, ler e orar; correspondência em inglês, francês ou espanhol. Endereço: C. Solsona No. 3; Ba-
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dalona, Barcelona; 08914 ESPANHA.
Jerry Sanchez S.: 27; solteiro; natural do Peru; estuda engenharia agroindustrial; interesses: livros cristãos e
música, natureza, viajar, acampar e
correr; correpondência em espanhol,
português ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla
7-D; Chillán; CHILE.
Danny Segura G.: 20; solteiro; estuda pedagogia com ênfase em inglês na
Central American Adventist University; interesses: tocar violão, voleibol,
ciclismo e partilhar experiências; correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Apartado 1044-8000; Perez
Zeledon; COSTA RICA.
Eugene Shisanya: 23; solteiro; estuda engenharia elétrica; passatempos:
fauna selvagem, esportes e música;
correspondência em inglês. Endereço:
c/o Brigid Shisanya; P.O. Box 530; Kisumu; QUÊNIA.
Daisy Lima da Silva: 46; solteira,
estuda música na universidade; interesses: música, natureza, cozinhar e
colecionar cartões postais; correspondência em português. Endereço: R.
Havai S1; Bairro Cruz das Almas;
57032-290 Maceió, Alagoas; BRASIL.
Viviana Tello R.: 17; solteira; natural do Peru e estuda engenharia agroindustrial; interesses: ler, música, voleibol, amizade e partilhar o amor de
Deus; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Florian Varcus: 40; solteiro; cirurgião especializado e professor na Universidade Médica de Lyon; interesses:
música, viajar, natureza, filosofia, política e intercâmbios culturais; correspondência em francês ou inglês. Endereço: Hospital de Sainte Foy les
Lyon; 78 Chemin de Montray; 69110
Sainte Foy les Lyon; FRANÇA.
Cecilia Vazquez H.: 20; solteira; estuda cosmetologia; interesses: ler, música e fazer novos amigos; correspondência em espanhol. Endereço: HC 02
Box 8070; Jayuya, Puerto Rico 006649611; E.U.A.
Jaime Vega: 25; solteiro; completou um diploma em teologia e um

mestrado em relações de família na
Universidad de Montemorelos; interesses; basquete, alpinismo, acampar e
ajudar a outros; correspondência em
espanhol, inglês ou alemão. Endereço:
Apartado Postal 513; Cuidad Cuauhtemoc, Chihuahua; MÉXICO.
Cecile Vinoya: 20; solteira; estuda
fisioterapia; interesses: música, poesia
e esportes; correspondência em inglês
ou filipino. Endereço: Manila Sanitarium and Hospital; 1975 Donada St.;
Pasay City, Metro Manila; 1300 FILIPINAS.
Glory ‘Yeyan: 23; solteira; estuda
direito; interesses: cantar, ler e cozinhar; correspondência em inglês. Endereço: Box 7275; Benin City, Edo State; NIGÉRIA.
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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Livros
The Embrace of God: Seeing
Beyond Human Parents to
Glimpse our Nurturing Heavenly
Father,

It’s Time to Stop Rehearsing
What We Believe and Start
Looking at What Difference It
Makes,

M. Lloyd Erickson (Minneapolis, Minnesota:
Bethany House Publishers, 1996; 219 págs.;
brochura).

Reinder Bruinsma (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998, 159 págs.;
brochura).

Revisto por Víctor A. Korniejczuk.

Revisto por G. T. Ng.

D

eus ama. Deus cuida. Deus é consistente. Deus é nosso
Pai. Deus é nosso Amigo. Sejam benvindos ao Deus da
Bíblia, introduzido por Melvin Lloyd Erickson no The Embrace of God.
O autor toma imagens de relações humanas significantes e
as usa para lançar luz sobre o Pai no céu. A tarefa é delicada;
resguarda contra reduzir Deus a imagens humanas ordinárias, e ao mesmo tempo faz de Deus alguém com quem podemos nos relacionar.
Dr. Erickson está à altura da tarefa. Como conselheiro experimentado comprometido com normas e valores bíblicos,
o autor pinta um quadro de Deus que se eleva acima das distorções que o perfil de um pai humano impôs sobre nosso
modo de pensar e sentir acerca de Deus. Embora seja necessário experimentar os “abraços” de Deus, o autor insiste, precisamos também ver Deus como um Pai que deseja ter uma
experiência pessoal conosco.
O autor repetidamente se refere à necessidade que muitos
adultos têm de recuperar-se de situações traumáticas sofridas
na infância como vítimas de pais abusivos, negligentes ou
ausentes. Ele inclui uma lista de recursos terapêuticos úteis
para curar as feridas abertas que algumas pessoas têm tido
desde a infância.
O perfil que Erickson traça de Deus concorda com o conceito bíblico de Deus. Ele seleciona traços divinos que levam
o leitor a experimentar os abraços de Deus. Afinal, o autor
não está escrevendo uma doutrina sistemática de Deus, mas
retratando Deus como um Pai e um Amigo a quem uma pessoa atribulada pode achegar-se. Contudo, a perspectiva do
autor é bem equilibrada visto que mostra que Deus não é
permissivo, e Ele nos disciplina porque Ele nos ama. “Disciplina é parte de Sua obra em nós” (pág. 117).
The Embrace of God é um livro fácil de ler. Está cheio de
ilustrações tiradas da vida real: as relações humanas frágeis e
inconsistentes são contrastadas com as experiências ricas e
gratificantes que podemos ter, se essas relações são ancoradas
em Deus. O livro é útil não somente como um instrumento
na obra de aconselhamento, mas também em experimentar o
abraço real de Deus.

R

einder Bruinsma, presentemente secretário da Divisão
Trans-Européia dos Adventistas do Sétimo Dia, tem-se
preocupado durante anos com o impacto (ou falta dele) do
adventismo sobre a vida dos membros da igreja. Parece haver
um hiato entre o ser e o fazer. A dicotomia entre o que ele
chama “ortodoxia” e “ortopraxia” é desconcertante. O processo de indoutrinação não tem tido muito efeito sobre as
vidas dos crentes. A doutrina, embora correta e direta, tem
falhado em transformar vidas.
O autor aborda o problema mostrando como cada verdade
pode fazer uma diferença em nossas vidas. Sistematicamente,
ele examina cada uma das 27 Doutrinas Fundamentais de
nossa igreja, extrai o significado pessoal para o viver, e mostra como estas crenças têm implicações práticas para a vida
de cada dia. No processo, as doutrinas tornam-se relevantes.
O livro é bem organizado e a matéria de cada capítulo é
claramente esboçada. O estilo popular do autor é fácil de seguir, com muitas experiências pessoais. Contudo, o livro parece sofrer de verbosidade, desde o título até ao conteúdo. O
capítulo introdutório com suas 11 páginas, por exemplo, poderia ter sido resumido em poucas páginas. O capítulo sobre
a Bíblia não trata de modo adequado do poder transformador
da Palavra. O autor também não dá ênfase suficiente às implicações do novo nascimento espiritual.
O problema de professar e viver pode ser mais complexo
do que simplesmente uma questão de doutrina. A abordagem tradicional forte em doutrina na preparação dos candidatos ao batismo pode ser um fator contribuinte. A ênfase
tem sido em indoutrinação ao custo de discipulado. Não devia a igreja dar igual atenção tanto em batizar pessoas como
ensinar os novos crentes como viver no discipulado pós-batismo? Neste respeito, o livro fez uma contribuição valiosa.
G. T. Ng (Th.D., Andrews University) é o deão do Seminário Teológico
no Adventist Institute of Advanced Studies (AIIAS). Seu endereço postal:
P.O. 7682, Domestic Airport Post Office; Pasay City, Metro Manila;
Filipinas.

Víctor A. Korniejczuk (Ed.D., Andrews University) ensina cursos graduados em educação na Universidade de Montemorelos. Seu endereço:
Universidad de Montemorelos; Apartado 16; N.L. 67500; México.
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Immortality or Resurrection?: A
Biblical Study on Human Nature
and Destiny,

College Faith,
editado por Roland Alan Knott (Boise, Idaho;
Pacific Press Publ. Assn., 1995; 192 págs.;
brochura).

Samuele Bacchiocchi (Berrien Springs, Mich.:
Biblical Perspectives, 1997; 304 págs;
brochura).

More College Faith,
editado por Roland Alan Knott (Berrien
Springs, Michigan: Worthy Books, 1997; 224
págs.; brochura).

Revisto por Aecio Cairus.

Revisto por Humberto M. Rasi.

S

hirley Parks apropriadamente chamou a idade adulta jovem, especialmente se gasta num anbiente acadêmico,
“os anos críticos” — o período na vida quando decisões importantes são feitas quanto à nossa relação com Deus, nossa
profissão futura e a escolha de nosso companheiro de vida.
Roland Alan Knott — um autor e produtor de filme — convidou 150 líderes e profissionais adventistas, a maior parte da
América do Norte, para partilhar um ponto crítico em suas
vidas como estudantes de faculdade ou universidade e para
ligar esse acontecimento com uma passagem bíblica. O resultado é College Faith, uma coleção memorável de testemunhos
pessoais, de lições aprendidas no contexto de uma experiência religiosa, humorística, romântica ou mesmo trágica.
More College Faith, publicado dois anos mais tarde, amplia
o repertório com 150 histórias adicionais escritas por um grupo de autores diferente, muitos dos quais são igualmente
bem conhecidos em círculos adventistas. Desta vez as experiências são organizadas em 15 seções de 10 testemunhos cada
uma. Escritas com vivacidade e editadas, estas histórias comoventes contam de perseverança, providência, tentação,
oração, perdão e, acima de tudo, a mão guiadora de Deus.
Estes dois volumes têm sido distribuídos largamente entre
estudantes e professores nas faculdades e universidades da
Divisão Norte-Americana.
Se você deseja ser encorajado e soerguido por 300 dias,
obtenha estes dois livros e leia uma história e um verso cada
dia como sua devoção matinal. Quer você seja um estudante
ou um profissional jovem, você será fortalecido e qualificado
para enfrentar qualquer surpresa que a vida possa apresentarlhe naquele dia.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) é editor-chefe de
Diálogo e diretor de educação da Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia.
Endereço das editoras: Pacific Press, P.O. Box 5353; Nampa, Idaho
83653-5353; E.U.A. Worthy Books, 6670 Steeplechase Lane; Berrien
Springs; Michigan 49103; E.U.A.

O

autor de From Sabbath to Sunday e outros volumes populares volta para examinar um outro pilar da fé adventista. O livro enfoca uma questão corrente no debate teológico, particularmente, no mundo evangélico: É a alma naturalmente imortal? Punirá Deus os ímpios para todo o sempre?
Muitos estudiosos sairam de seus cubículos teológicos e têm
falado corajosamente que o ensino tradicional cristão sobre o
assunto não é bíblico, antes se baseia em opiniões de Platão.
O autor dá uma revista deste debate, ao mesmo tempo que
reafirma as perspectivas bíblica e adventista da questão.
Enquanto que From Sabbath to Sunday contribui opiniões
distintas sobre a origem da observância do domingo, Immortality or Resurrection? traz pouca novidade nesta área, quando
comparado com clássicos adventistas como Questions on Doctrine ou The Conditionalist Faith of Our Fathers de L. E. Froom.
Tem a vantagem de tratar de um só tópico dentre de um tamanho manejável (304 págs.). Também re-examina autores
não-adventistas contemporâneos que abandonaram as opiniões tradicionais a favor da posição bíblica.
Embora bem editado como um todo, alguns erros mancham o conteúdo. Duas introduções que se recobrem parcialmente são usadas. Mais de uma vintena de vezes, o termo
carne é traduzido em hebraico por bashar. Não existe um tal
termo no hebraico, e a transliteração não devia ter “h”. Também fontes históricas deviam ter sido verificadas mais cuidadosamente. Entre os “Conceitos Judaicos Correntes” (pág.
175) “que iluminam a parábola do rico e Lázaro”, Bacchiocchi nota que “particularmente revelador é o ‘Discurso aos
Gregos Concernente Hades’, escrito por Josefo, o famoso historiador grego que viveu nos tempos do Novo Testamento
(morreu cerca de 100 d.C.)”. Mas esta obra não mais é atribuída a Josefo, e não pode ser descrita como “corrente” ou “judaica”, uma vez que cita muitos livros do Novo Testamento.
Não obstante, Immortality or Resurrection? é recomendável
por sua clareza de exposição e vasto campo de interesse, cobrindo mais de 200 tópicos específicos sob o arcabouço da
doutrina bíblica da natureza humana.

Aecio E. Cairus (Ph.D., Andrews University) é deão da Escola de
Teologia na Universidad Adventista del Plata, Argentina.
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Vida Universitária
Compreendendo o
Hinduísmo
Edison Samraj

O primeiro passo para um diálogo com os hindus

S

e você alguma vez quiser ter um diálogo intelectualmente estimulante, escolha a Índia. Esqueça-se do
pó, da sujeira e das multidões. Viaje
num trem, primeira classe. Enquanto
o trem ganha velocidade, volte-se
para um vizinho. Pode ser um homem
de negócios, professor de faculdade,
político ou não importa quem. Se for
hindu, você encontrou a pessoa certa.
Ele pode prender sua atenção a viagem toda, falando da vida, morte, do
que vem depois, sobre misticismo e a
origem da ciência nuclear em escritos
hindus antigos. No fim da viagem, sua
jornada terá escapado do enfado e
abrangido o nada.
Hinduísmo é tudo. Hinduísmo é
nada. Não o tome literalmente. Tomeo filosoficamente. Uma das antigas religiões do mundo, seus adeptos aproximam-se de 800 milhões e vivem ao
redor do mundo. O hinduísmo não é
simplesmente uma religião; é um sistema complexo de crenças forjado
num sistema de acomodação; é um
oceano de crenças que ora são coerentes, ora complementares, ora contraditórias. Pode não ter uma resposta
para todas as perguntas, mas certamente tem uma pergunta para cada
resposta.
Para o cristão, isso cria um problema fundamental. Como comunica um
cristão suas crenças e valores a um
hindu? Não é fácil, mas podemos tentar. Para começar, precisamos compreender cinco questões básicas antes de
podermos decifrar o enigma da mente
hindu.
Teria o mundo evoluído?
Os hindus crêem que o mundo evoluiu através de estágios sucessivos.
Primeiro veio a matéria. Depois veio a
consciência, a inteligência e final-
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mente a espiritualidade. Num extremo do espectro cósmico há matéria
pura e, no outro, espírito puro. No
meio está o tempo. Na matéria, o espírito está dormente; e no espírito, a
matéria está dormente. A riqueza de
uma determinada existência depende
da proporção de espírito na matéria.
Quanto mais alto o espírito, tanto
menos matéria e tanto mais rica a experiência. O inverso também é verdade. O espírito aparece em muitas formas: como vida elementar nos vegetais, como consciência nos animais,
como inteligência nos seres humanos,
e como bem-aventurança no espírito
supremo. Assim há uma progressão da
matéria para a vida, da vida para a
consciência, da consciência para a razão, e da razão para a perfeição espiritual. Em relação ao espírito supremo,
um ser humano está mais próximo
dele que um animal, um animal do
que uma planta, uma planta do que
uma pedra. Do mesmo modo, um santo está mais próximo do ser supremo
que um depravado.
Assim, o universo é um vasto anfiteatro no qual há uma luta colossal
entre espírito e matéria, dando origem
a várias ordens de ser, desde a pedra
sem vida ao ser supremo onisciente.
Como é organizada a sociedade?
O hinduísmo define o sistema social ideal como varnadharma — um conceito que chegou à Índia com os arianos vindos do centro da Europa, muitos anos antes da era cristã. Varna significa cor e dharma significa dever, e o
estofo social urdido pelos arianos primitivos no norte da Índia finalmente
deu origem ao sistema de castas, tão
fundamental para a compreensão do
hinduísmo. Os arianos louros dividiram a sociedade em quatro castas, se-

gundo os deveres efetuados por cada
grupo numa sociedade. Aqueles que
não se enquadravam em nenhuma
destas castas e sub-castas de cor e dever tornaram-se os intocáveis da sociedade. A contradição interna do sistema de castas tem sido uma fonte perene de tensão dentro da sociedade hindu e o ponto de contato para outras
religiões que parecem ensinar a dignidade do ser humano sem qualquer
distinção. Mas o ponto de contato
nem sempre tem sido bem sucedido
por causa do poder esmagador da casta em resistir a quaisquer pretensões
contrárias.
Como compreendemos a salvação?
Em terceiro lugar, os hindus afirmam que a vida é controlada pelo
princípio de progressão espiritual,
tendo moksha — liberação ou salvação
— como objetivo final. Para os hindus, moksha não é somente liberação
da servidão da carne, mas também das
limitações da finitude. Moksha significa tornar-se um com o espírito perfeito. O progresso para este alvo supremo envolve um esmagamento dos desejos animais do corpo e a fusão final
do indivíduo com a divindade, escapando assim do ciclo de renascimentos. A jornada para o alvo final pode
levar eras inteiras e milhões de renascimentos, mas é cíclica e contínua,
funcionando sob a lei do karma.
Que é karma e renascimento?
Karma é a doutrina mais característica e importante do hinduísmo. Karma é a lei moral da causa. Do mesmo
modo em que a lei de causa e efeito
opera no mundo físico, a lei do karma
opera no mundo moral. Um corte faz
o dedo sangrar; do mesmo modo, se
alguém rouba, aquele ato afeta a natu-
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reza moral da pessoa a ponto de serem
necessários muitos atos de bondade
para contrabalançar um ato de maldade. Semelhantemente, muitas existências podem ser necessárias para neutralizar o mal de uma existência, e o
ciclo é quase eterno. Segundo a lei do
karma, passamos por uma série de vidas ou nesta terra ou alhures antes de
alcançarmos moksha, isto é, liberação
ou salvação. A série de vidas é conhecida como reencarnação — dando-nos
tanto um impasse quanto uma possibilidade; o primeiro, porque o que fazemos numa vida afeta o que poderemos ser na seguinte; a última, porque
o caminho para moksha tem possibilidades ilimitadas. O processo envolve
várias vidas, levando o indivíduo a
subir ou a descer.
Como se obtém moksha?
O hinduísmo sugere três caminhos
para obter liberação ou salvação: karma, gnana e bhakthi, que significam
boas obras, conhecimento e devoção.
O caminho do karma é para pessoas de
ação. Elas alcançam união com o supremo mediante serviço desinteressado. O caminho do conhecimento é
para pessoas de contemplação. Conhecimento é poder, e seu poder pode
compreender a realidade última e levar a pessoa à união com o supremo.
O jugo da inteligência é muito superior à ação, e a inteligência sob jugo
tem o poder de rejeitar tanto o bem
como o mal. O caminho da devoção é
superior aos outros dois e permite à
mente fixar-se no supremo. Os devotos se entregam a Deus, que tem piedade deles e lhes assegura salvação.
Para desenvolver e manter esta atitude religiosa essencial, a pessoa deve
estar constantemente empenhada no
serviço e adoração de Deus, devotando corpo e alma ao serviço de Deus.
A cosmovisão hindu
Tendo visto as abordagens básicas
do hinduísmo às questões da origem e
destino da vida, que espécie de cosmovisão notamos nesta religião antiga? Primeiro, é uma visão baseada
num conceito politeístico e panteísti-
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co de Deus. Enquanto os hindus adotam muitos deuses e muitos senhores
e têm a opção de escolher uma divindade favorita, também mantêm a doutrina da onipresença em seu sentido
último — isto é, deuses existem em
toda parte, lá e aqui. Filosoficamente,
os hindus se dão ao luxo de adorar
deuses diferentes para propósitos diferentes, ocasiões diferentes e por pessoas diferentes. Essa doutrina da multiplicidade de deuses jaz à raiz da tolerância e acomodação, que é parte integral da filosofia e cultura hindus.
Segundo, a cosmovisão hindu contempla o cosmo como num processo
de evolução contínua da matéria para
a vida, para a consciência, para a inteligência e finalmente para a espiritualidade. Atingir essa espiritualidade final é a salvação última, unicamente
pelo esforço próprio. A salvação deve
ser operada por uma vida de boas
obras, conhecimento e devoção. Cada
pessoa luta através deste processo do
mesmo modo como cada um luta com
a lei do karma — com a tensão do fatalismo de um lado e a liberação do
outro — e dentro dos parâmetros de
renascimento e reencarnação. A salvação final é obra do indivíduo.
Terceiro, a cosmovisão hindu tem
um sistema de castas no cerne de sua
sociologia. O conceito de casta atribui
diferentes valores aos seres humanos e
exclui um grande número fora de seu
privilégio e dignidade.
A cosmovisão cristã
A cosmovisão cristã é drasticamente diferente. Tem seu fundamento
num Deus pessoal que criou o cosmo
e tudo o que nele há. O conceito da
criação divina fere não só a raiz da
evolução materialista e de todos os
seus desvios, mas também coloca o ser
humano dentro do contexto de um
Deus que ama, cuida e salva. Assim,
homens e mulheres não são apenas
criaturas de Deus, mas também objeto
de Sua graça e de Seu propósito redentor. A salvação, por conseguinte, não
é uma realização humana, mas uma
dádiva divina a ser aceita pelos seres
humanos. Não somos amarrados por

uma lei de karma ou destinados a passar pelo ciclo infindo da reencarnação, mas somos convidados a aceitar o
dom divino da salvação pela fé em
Sua obra redentora efetuada por Jesus.
Na cosmovisão cristã, a vida tem significado e a história avança para seu
destino, quando Deus porá fim ao pecado, sofrimento e morte e criará uma
nova terra de justiça e paz.
As cosmovisões hindu e cristã
Toda tentativa de compreender a
mente hindu levará inevitavelmente a
uma comparação das cosmovisões
hindu e cristã. Tal comparação leva a
contrastes e entendimentos amplos.
1. O conceito de Deus. Ao passo que
o politeísmo e o panteísmo formam o
arcabouço do conceito hindu de Deus,
a cosmovisão cristã ancora sua crença
num conceito monoteísta. Com efeito, ele reforça essa posição por seu relato da Criação. O monoteísmo pressupõe que há um só Deus e que este
Deus é a força motriz do mundo. Este
conceito é diametralmente oposto à
filosofia hindu, na qual Deus é impessoal e sem relação com os seres humanos, ao passo que o conceito cristão é
pessoal e implica relacionamento.
2. O conceito das origens. O pensamento hindu sustenta a posição da
evolução, que é abraçada por alguns
cristãos. Contudo, os cristãos que
aceitam o relato de Gênesis como histórico e verdadeiro só podem rejeitar
a evolução como uma opção na compreensão das origens. A Bíblia inequivocamente sugere que “pela palavra
do Senhor foram feitos os céus”. Naturalmente essa afirmação é um ato de
fé, mas toda experiência religiosa é
uma experiência de fé. Ademais, enquanto a aceitação hindu da evolução
confunde Deus e a natureza (panteísmo, portanto), a negação cristã da
evolução e a afirmação da Criação tornam Deus e a natureza ontologicamente separados. Conseqüentemente,
Deus para um cristão está acima da
natureza e em posição de julgamento
da mesma no que concerne à entrada
do pecado.
3. O conceito da salvação. Para os
33

hindus a salvação vem como resultado de suas boas obras, conhecimento
ou devoção. As aptidões e atividades
humanas decidem a salvação. O conceito cristão da salvação é singular:
aceitar e seguir a Jesus, que disse: “Eu
sou o caminho, a verdade e a vida”. A
diferença significativa entre o conceito hindu de moksha e o conceito cristão de salvação é a diferença entre o
que sou e de quem sou: É a minha
vida controlada e governada desde o
nascimento por uma força impessoal
ou sou eu um filho de Deus, criado à

Sua imagem e sustentado por Sua graça? Ademais, o hinduísmo argumenta
que o karma decide nosso destino; isto
é, as ações determinam nosso fim. O
cristianismo bíblico, por outro lado,
afirma que a fé num Deus pessoal decide nosso destino. Assim, a fé é básica e essencial para nossa sobrevivência espiritual como cristãos.
4. O conceito de liberdade. A lei do
karma dá ao fatalismo um papel cruel
no dogma hindu. Fatalismo é a crença
em que seu destino foi predeterminado por um poder mais alto que você.

Oferta Especial:
Duas Novas Publicações
Cristianismo e Ciência
Este livro de 190 páginas inclui 45 artigos previamente
publicados em Diálogo. Agrupados sob cinco abordagens —
filosófica, teológica, científica, ética e pessoal — a coleção é
uma contribuição importante de autores adventistas ao diálogo contínuo entre cristãos e o mundo da ciência. Encontra-se
em inglês e espanhol. Preço: US$10,00, incluindo o custo do
porte regular. Para obter um exemplar gratuito, ver “Para encomendar”.

Ministério Adventista no Campus da Universidade
Secular
Este manual de 293 páginas contém idéias úteis sobre
como começar, dirigir e fortalecer as atividades evangelísticas
de estudantes adventistas em faculdades e universidades nãoadventistas. O material cobre uma variedade de tópicos, tais
como um modelo de estatutos para uma associação estudantil, planos de ação, como enfrentar problemas com o sábado,
como relacionar-se com crentes de outras igrejas, etc. Este
volume existe só em inglês. Preço subvencionado: US$10,00,
que inclui o custo do porte regular. Para obter um exemplar
gratuito, ver “Para encomendar”.
Para encomendar: Mande carta, fax ou e-mail para Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring; Maryland 20904; E.U.A. Fax: 301-622-9627. Pode também
encomendar por telefone: 301-680-5066. E-mail: <110173.1405@compuserve.com>
Em sua comunicação forneça (1) seu nome e endereço postal completo; (2) o(s) título
(s) do(s) livro(s) e o número de exemplares desejados; (3) a língua desejada; (4) o
número de seu cartão de crédito (VISA ou MasterCard) e a data de vencimento.
Se você assinar Diálogo por dois anos (US$24,00; 6 números; via aérea), pode pedir
uma cópia gratuita de um dos dois livros anunciados aqui. Para aproveitar esta oferta
especial, siga o mesmo processo de encomenda esboçado acima.
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Os hindus atribuem experiências negativas ou realizações positivas à fatalidade. Assim a vida é programada,
determinada e vivida muito antes de
você nascer. Esse fatalismo nega qualquer liberdade na obtenção da salvação. O conceito cristão de liberdade
não pode ser explicado ou descrito filosoficamente. Essa liberdade tem de
ser experimentada. É liberdade do pecado. Não é liberdade para imergir no
divino, mas liberdade para ser libertado do poder escravizador do pecado, a
fim de viver em paz com Deus e com o
próximo.
Partilhando a Palavra
Com base no que temos visto, o cenário de nossa viagem de trem pode
ser bem fascinante. O sistema hindu
de crenças é muito complexo, com filosofia e lógica próprias. Abordar um
crente nesse sistema com o evangelho
cristão ou mesmo dialogar com tal
pessoa não é simples. Contudo, o hinduísmo não é um sistema fechado; é
aberto, tolerante e acomodatício. Levanta e tenta responder a questões
que são comuns à raça humana. E nesse nível podemos dialogar. Mas não
podemos abordar a tarefa com arrogância intelectual ou superioridade de
qualquer espécie. A tarefa requer compreensão, humildade e respeito. Também requer nossa submissão ao Espírito Santo, que é capaz de tocar todo
coração com a mensagem de amor
que o Criador tem para cada ser humano. Acima de tudo, a tarefa requer
uma vida que reflita os reclamos do
evangelho, de modo que aquilo que
Mahatma Gandhi uma vez disse possa
de fato verificar-se: “Mostre-me um
cristão, e me tornarei um”.
Edison Samraj (Ph.D., Universidade
de Puna, Índia) é editor-chefe da Casa
Publicadora Oriental Watchman. Seu endereço: Oriental Watchman Publishing
House, Post Box 1417, Puna 4411037;
Índia.
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Para Sua Informação
Um homem, um sonho
e um selo postal

O

Todos os direitos reservados.

Embora Murray mantivesse a pres- dades mais nobres na vida. Somente
dia 29 de outubro de 1971 raiou
como de costume, mas para são sobre o projeto, cerca de 26 enti- os mortos não participam.
Segundo, quando demonstramos
Milton Murray o dia amanheceu dades — inclusive a Associação Geral,
com uma visão. Durante anos, Murray Adventist HealthCare, ADRA e outras cuidado pelo bem-estar de outros, tortem sido o arquiteto da filantropia e da organizações denominacionais, pro- namo-nos os olhos, as mãos e os pés
arrecadação de fundos para as institui- fissionais e sem fins lucrativos — arre- de nosso Senhor Jesus Cristo.
Terceiro, quando damos, Deus está
ções médicas e educacionais da Igreja gimentaram todas as forças para torAdventista do Sétimo Dia. Sendo ele nar a visão uma realidade. Cidadãos operando, e precisamos fazer nosso
mesmo um filantropo, tem ano após proeminentes, reitores de universida- melhor porque o fazemos para Ele.
ano forjado relações com os grandes e des, diretores de fundações, governa- Nada ajuda mais nossa moral adventista do que saber que ouos pequenos dos Estados
tros — nossos amigos e viUnidos e de outros países,
zinhos — nos vêem como
inspirando-os a dar generoluzes no alto de uma colina
samente para causas que
para iluminar toda a comuedifiquem a comunidade,
nidade e a vereda de muipartilhem a bondade do Setos.
nhor e tornem a vida um
Finalmente, o selo da fipouco melhor para milhões.
lantropia apela aos advenAssim, naquele dia de oututistas a nunca recuarem da
bro, ele assentou-se diante
liderança na tarefa de mede sua máquina de escrever e
lhorar a comunidade. Leredigiu uma carta — a privou 27 anos para que a
meira de uma série, insistinidéia de Murray se tornasse
do para que o Serviço Postal
realidade. Por intermédio
dos Estados Unidos emitisse
de uma pessoa, a igreja
um selo celebrando a filan- Desenho do Selo © 1998 Serviço Postal dos Estados Unidos. Reproduzido com permissão.
contribuiu um pouco para
tropia e honrando os milhaampliar a consciência socires de homens e mulheres
que servem sua comunidade, a nação e dores, senadores e o Vice-Presidente al e a história da filatelia. Devíamos
Albert Gore escreveram apoiando a vi- estar à espreita de oportunidades para
o mundo mediante a generosidade.
servir a outros, de maneiras que proA visão deu resultado — 27 anos são de Milton.
Converter aquela visão em realida- movam curiosidade e boa-vontade
mais tarde. Em 7 de outubro de 1998,
com a sorridente presença de Milton de não foi fácil. O Serviço Postal dos para com a igreja.
Assim, encorajamos os adventistas
Murray, o Serviço Postal dos Estados Estados Unidos recebe mil ou mais
Unidos liberou em Atlanta, Geórgia, cartas por semana pleiteando a favor em toda parte a fazerem uso da emisum selo postal de 32 centavos com a de selos comemorativos. O Correio são do selo para enfatizar a atitude de
inscrição: “Dando e Partilhando: Uma tem constantemente cerca de 2000 as- dar e partilhar. “Dar é religião em
Tradição Americana”. Embora o selo suntos em sua agenda, e apenas 35 ou ação.”
seja americano e sublinhe uma tradi- 40 novos selos são emitidos por ano.
Os filatelistas entre os leitores de DiáAssim, a emissão do selo sobre fição americana, é um lembrete para as
pessoas ao redor do mundo, particu- lantropia é um triunfo para a causa de logo que quiserem saber mais sobre o
larmente adventistas, de que o viver dar e partilhar. O selo leva uma men- selo da filantropia, podem entrar em congenuíno consiste em dar e partilhar. sagem multidimensional para milhões tato com Milton Murray: 13032 Ingleside Drive; Beltsville, Maryland 20705;
Afinal, não deu o próprio Céu o me- de pessoas ao redor do mundo.
Primeiro, a mensagem de amor e E.U.A. Fax: 301-572-5211. E-mail:
lhor exemplo, ofertando a maior dádicompaixão. Dar e partilhar é das ativi- 74532.746@compuserve.com
va possível — Jesus?
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Ensino Sólido. Visão Global. Valores Eternos.
Desde 1874, a Andrews University tem representado o mais alto nível de ensino na educação superior adventista. Mas não
aceite simplesmente nossa palavra. Nosso nível acadêmico tem sido reconhecido por oito anos pela revista americana U.S.
News and World Report.
Estudantes de todo o mundo vêm a Andrews para preparar-se, e mais de cem países são representados num corpo estudantil de 3.000. São parte de nossa visão global, uma missão de servir a igreja mundial, e o mundo em geral.
Um coração cristão pulsa no centro de nossa universidade. É aqui onde a fé cresce, mentes são desafiadas e amizades
formadas para toda a vida. Um treino que desafia a mente, fortalece o corpo e nutre o espírito.
Para melhor informar-se sobre cursos graduados ou sub-graduados, escreva para: Andrews University, Office of Enrollment
Services, Berrien Springs, Michigan 49104-0740, E.U.A. Os que percorrem a Internet podem visitar nosso Website:
www.andrews.edu. Na América do Norte chame 1.800.253.2874.
Andrews University
Corpus. Mens. Spiritus.
Boxes
Corpus
Esportes intramuros promovem cooperação, desenvolvem aptidões.
Mens
A Biblioteca James White abriga mais de 700 mil volumes impressos.
Spiritus
Andrews e a Pioneer Memorial Church: sede da Rede 1998.
Missão Possível
Uma escultura do missionário J. N. Andrews, inaugurada em abril de 1998, convida os estudantes ao trabalho missionário
em volta do mundo.
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