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Cartas
Uma resolução sadia

J

á estamos no ano de 1999. Sem dúvida, o novo ano levou-nos a tomar resoluções — e reconsiderar aquelas que não levamos a sério. As resoluções são
expressas de muitos modos — com lápis num pedaço de papel, digitadas num
computador ou registradas num diário pessoal. Podem ter vindo num momento
de meditação, num diálogo com o travesseiro ou numa conversa com nosso melhor amigo.
Seja qual for a forma em que são escritas, seja qual for a fonte, o novo ano provê
tempo para uma pausa e reflexão sobre as áreas de nossa vida que precisam ser
retocadas, melhoradas ou inteiramente refeitas.
Você pode não precisar de sugestões para a tomada de resoluções, especialmente depois de haver passado quase uma décima parte do novo ano. Contudo, como
editora de Diálogo escrevendo para o leitor da revista, no esforço comum de enriquecer nossas vidas para a glória de Deus e para o serviço da comunidade, gostaria
de sugerir uma resolução que você pode acrescentar à sua lista — cuidar da saúde.
“Mas tenho saúde! Não sou uma pessoa doentia!” quase ouço você exclamar.
“Além disso, sou jovem! Sou forte e no vigor de minha vida!”
Apesar disso, pense por um momento em seu estilo de vida atual: montanhas
de material para estudar, poucas horas de sono, comendo alimentos carregados de
gordura e açúcar, bebendo refrigerantes e ingerindo bastante cafeína para manterse alerta durante a noite anterior aos exames. (Não considero o álcool como parte
de seu estilo de vida.)
Permita-me sugerir algumas idéias para viver um estilo de vida saudável, na forma de um acrônimo — SANIDADE: Sol. Água. Nutrição. Indispensável temperança. Descanso. Ar puro. Deus no coração. Exercício.
Quase o ouço rindo. Também passei por isso quando era estudante de universidade. Ainda hoje por vezes me pergunto como poderei cumprir meus prazos editoriais de entrega das quatro edições de Diálogo, entre envios e recebimentos de fax e
e-mail, falhas de computador, demoras humanas, minha própria procrastinação e
ainda seguir estas “leis naturais” básicas.
Como adventistas do sétimo dia, somos afortunados por pertencer a uma igreja
que foi estabelecida sobre princípios bíblicos sólidos, que incluem o cuidado de
nosso corpo — o templo de Deus. Além disso, fomos beneficiados pelo conselho
inspirado de Ellen G. White em livros como A Ciência do Bom Viver e Conselhos
sobre Saúde. Quantas de suas declarações estão sendo confirmadas constantemente
pelas últimas descobertas científicas!
Assim, além de trabalhar por seus alvos acadêmicos e profissionais, eu o desafio
a viver o ano de 1999 fazendo algo por sua saúde física, mental, interpessoal e
espiritual — porque essas vêm num pacote.
E se a lista que sugeri parece muito longa, comece com um ou dois itens, cole-os
num espelho e, ao se tornarem parte de seu estilo de vida, vá acrescentando outros
ao longo do ano. Mas dê o primeiro passo! O Criador está profundamente interessado em seu bem-estar. Ao seguir Seu plano, você estará em melhores condições de
adquirir novos conhecimentos e ser mais feliz em suas relações — uma testemunha poderosa da bondade de Deus entre seus professores e colegas. Um brinde à
sua saúde!

Sugestões para tópicos
futuros
Nossa associação de estudantes tem
usado artigos extraídos de Diálogo
como tópicos para estudo e discussão
em nossos programas de sábado à tarde.
Há pouco tempo o artigo “Que devo
vestir?” (7:2) foi a base de um debate
muito animado. Permitam-me sugerir
dois assuntos para serem tratados em
números futuros: Celebração do Natal e
uso de jóias. A Igreja Adventista em
meu campo assume a posição de que
estes não são aceitáveis. Contudo, ouvimos que em outros países essas práticas
são bem comuns. Se nossa igreja é uma
família global unida, por que existe tal
diversidade de normas?
Eric Aidoo
Korle-Bu, Accra
GANA
Os editores respondem:
Obrigado, Eric, por sua atenciosa carta e
suas sugestões. Em algum número futuro
vamos tratar do assunto das jóias sob a
perspectiva bíblica. Como você sabe, a Bíblia não trata da celebração do Natal e a
Igreja Adventista do Sétimo Dia não adotou
uma posição oficial quanto a essa prática.
Você pode achar útil o seguinte comentário
de Ellen White: “Não há particular pecado
em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo
em nossas igrejas, mas o pecado está no
motivo que induz à ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore... As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os
necessitados que têm famílias grandes para
sustentar” (O Lar Adventista, pág. 482).

Um apelo aos poetas
Sou leitor de Diálogo e também editor de El-Shaddai, o primeiro jornal protestante de Cingapura que publica poemas Shabat escritos por cristãos e judeus, e notícias de interesse para os protestantes de Cingapura. Apreciamos poemas enviados por adventistas do séti-

Julieta Rasi
Gerente Editorial
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mo dia, contanto que reflitam valores
protestantes, a Bíblia e a bondade do sábado. Endereço postal: Blk 205 #111087; Ang Mo Kio Ave 1; Cingapura
560205. Shalom!
Gan Yung Chyan
CINGAPURA
ksetia@hotmail.com

ao nos relacionarmos com gente culta.
Os leitores estão convidados a consultar
nossa
home
page:
http://strix/
ciens.ucv.ve/-jfgarcia/geal.htm
John F. Garcia
VENEZUELA

vens. Meu endereço: Gomez de la Torre
#657, 3er. Piso; Quininde, Esmeraldas;
Equador.
Camilo Orjuela
Quininde, Esmeraldas
EQUADOR

A influência da
Universidade de La Sierra

Na hora certa!

Estatísticas inconclusivas

Obrigado pelo número 10:3 de Diálogo. Sempre aprecio a revista e a acho
estimulante. E congratulações pelos três
líderes influentes escolhidos para o Perfil: Linda Hyder Ferry, a doutora com a
missão de ajudar as pessoas a deixar de
fumar; David Pendleton, o político que
está transformando a política do Havaí;
e Milton Murray (“Mr. Philanthropy”),
cujo selo nos lembra que o viver genuíno consiste em dar e partilhar. Seus leitores terão interesse em saber que há
algo formativo que une estes três líderes: são todos graduados de La Sierra
University! Um viva para a educação
superior adventista!
Lawrence T. Geraty
Presidente, La Sierra University
Riverside, California, E.U.A.
lgeraty@lasierra.edu

Quero comentar o artigo de Stefan
Mihaicuta, “Experimente a saúde”
(10:2). Numa amostra pequena, digamos 26 ou 30 indivíduos, o fato de que
46% dos participantes do Plano de 5
dias e 60% dos que seguiram o programa “Respire Livre” conseguiram deixar
de fumar, não significa necessariamente
que Respire Livre é uma abordagem
melhor. Se essas porcentagens representassem centenas de indivíduos, os resultados seriam mais conclusivos. Ambos
os números parecem deixar implícito
que os seminários para deixar de fumar
são bem-sucedidos. Continuem com o
bom trabalho!
Donna Dietz
Troy, New York, E.U.A.
dietz@rpi.edu

Com atraso, mas ainda
estimulante
Dou graças a Deus pelo ministério
internacional de Diálogo e pela alta qualidade de seu conteúdo. Embora alguns
números cheguem com atraso de um
ano, ainda assim acho os artigos importantes, estimulantes do pensamento e
úteis. Aceitem as calorosas congratulações de outra editora.
Claudia L. Garcia
San Miguel Petapa
GUATEMALA
bicafe@infovia.com.gt

Bem-vindos a nossa
home page
Em nome do Grupo de Estudantes
Adventistas da Universidade Central da
Venezuela, quero parabenizá-los pela
obra maravilhosa que estão fazendo
através de Diálogo. Os artigos que publicam, tais como “A Ressurreição de Cristo — Embuste ou História” (6:3), nos
ajudam a explicar e defender nossa fé
4

Impressionado e animado
Fico impressionado pelo conteúdo
substancioso de sua revista e também
encorajado pelas histórias de lutas pessoais e triunfo, sob a direção de Deus.
Eis meu cheque para uma assinatura de
dois anos. Não quero perder um único
número!
Zacarias Molina
Miraflores, Lima
PERU

Orgulhoso da revista
Sempre me orgulho de emprestar Diálogo aos meus amigos não-adventistas.
E vocês merecem aplausos por seu denodo em promover reflexões profundas
e dedicação sólida entre jovens adultos
adventistas. Como jovem de 22 anos
lutando para deixar atrás meu passado e
viver uma vida verdadeiramente cristã,
sinto-me incentivado pelos profissionais adventistas bem-sucedidos que
aparecem em “Perfil”. Terei prazer de
trocar correspondência com outros jo-

O número gratuito de Diálogo que
me enviaram, a meu pedido, foi um
presente muito apreciado. Obrigado!
Chegou poucos dias antes de me tornar
adventista do sétimo dia pelo batismo,
em 23 de maio de 1998. Um dos artigos
desse número, “Vendo através dos
olhos de Jesus” (10:1), significou um
verdadeiro desafio espiritual para mim,
ao começar uma nova amizade com
Deus. Por favor, orem para que o Espírito Santo opere uma verdadeira transformação em minha vida.
Nsulwa J. Shashula
Universidade de Dar-es-Salaam
TANZANIA
shashula@ucc.udsm.ac.tz

Entre o que edifica e o
superficial
Tenho apreciado muito os números
de Diálogo que recebi. Em particular
gostei do artigo “Adventistas e ficção:
Outra consideração”, por Scott Moncrief (8:3). Para atingir o ideal que Deus
tem para nós, precisamos ser leitores
com discernimento, educados para distinguir entre o que edifica e o superficial — tanto em ficção quanto em nãoficção.
Corrine Vanderwerff
Lubumbashi, CONGO

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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À nossa própria imagem? A
ética e a clonagem humana
Anthony J. Zuccarelli
e Gerald R. Winslow

O bravo mundo novo da
clonagem abriu um território
inexplorado. Como devem
cristãos inteligentes relacionarse com suas implicações éticas?
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umulina. Não é uma cidade romântica numa ilha remota. Não é
um prato exótico. Nada que
você pudesse ter adivinhado alguns meses atrás. Embora Cumulina seja apenas
uma ratazana, ela é uma valente recémchegada num valente mundo novo.
Aninhada na serragem de gaiolas de
plástico transparente em Honolulu, na
Universidade do Havaí, Cumulina e
cerca de 50 outros ratos são recentes pioneiros na pesquisa científica com implicações assustadoras. Os ratos parecem bem normais, indistinguíveis de
outros em qualquer laboratório de animais. O grupo, contudo, é sui-generis
porque só tem “progenitores” femininos. Como Dolly, a ovelha mais conhecida, os ratos foram produzidos pelo transplante de uma célula somática nuclear —
em outras palavras, por clonagem.
Dolly provocou uma tempestade de
debates. O anúncio de seu nascimento
feito pelo cientista escocês Ian Wilmut
em fevereiro de 19971 levantou a possibilidade de que, num futuro próximo,
seja possível clonar seres humanos. As
implicações filosóficas e éticas ocuparam a mídia por meses e puseram a clonagem humana na agenda de corpos legislativos e centros de estudos ao redor
do mundo. Por um ano e meio o debate
continuou, restrito unicamente pela incapacidade de outros cientistas repetirem o processo, pelas dúvidas de que a
tecnologia possa ser adaptada para seres
humanos e pelas sugestões de que a
concepção de Dolly pudesse não ter
sido imaculada.
Aqueles argumentos foram removidos por três reportagens publicadas em
julho de 1998 na revista Nature. Dois
grupos apresentaram evidências convincentes de que Dolly é geneticamente
idêntica à ovelha da qual foi derivada;
ela é de fato um clone autêntico 2,3. O

grupo de Honolulu mostrou que o
transplante da célula somática nuclear
pode ser repetido, criando três gerações
sucessivas de ratos clonados4. Também
apresentaram evidências de que isso
pode ser feito com espécies que se supunha serem difíceis de clonar, inclusive
seres humanos. Segundo o editor, “torna-se tanto mais provável que, onde alguém tiver licença [de clonar humanos],
ele o fará”.5 Essa probabilidade ganhou
força quando o físico Richard Seed
anunciou ter identificado clientes,
apoio financeiro e cientistas para fazer
funcionar sua clínica de clonagem em
Chicago.
Devem os seres humanos ser
clonados?
Mas, devem os humanos ser clonados? Como cristãos adventistas, que
apreciamos o valor que Deus atribui à
vida humana e levamos a sério nossas
responsabilidades como mordomos da
terra, devemos examinar cuidadosamente a questão. Depois de explorar a
ciência e o aspecto econômico da clonagem, o objetivo deste artigo é identificar princípios éticos que possam guiar-nos através do emaranhado de problemas e emoções que cercam a perspectiva de duplicação assexual humana.
Comecemos com a reprodução sexual. Seu livro de biologia diz que quando
duas células germinais se unem para
fertilização, elas combinam seus genes
para criar um zigote unicelular. O material genético do zigote, na forma de
DNA, é mais tarde reproduzido e distribuído entre as duas células resultantes,
formando um embrião de duas células.
O embrião se desenvolve por ciclos ordenados de reprodução do DNA e divisão celular. Toda célula recebe uma cópia do material genético, metade provida originalmente por cada progenitor.

5

Quando o embrião atinge um número
de células crítico, começa a especializarse, expressando seletivamente alguns
genes e desligando outros, segundo um
programa embutido. Dependendo do
padrão de expressão, algumas se tornarão células nervosas; outras, células de
músculos, e ainda outras, células de
pele. A diferenciação finalmente forma
um feto com centenas de tipos de células especializadas que constituirão o organismo ao nascer.
Embora a reprodução sexual seja um
tema comum, não é universal. Seu livro
de biologia também descreve microorganismos unicelulares, como bactérias
e fermento, cujo modo de reprodução é
assexual. Eles simplesmente se dividem
em duas células geneticamente idênticas, clones uma da outra e da célula original. Muitas plantas também se reproduzem assexualmente. Um fragmento
espalhado pelo cortador de grama do
vizinho pode dar início ao crescimento
de capim de roça em seu gramado. Uma
trepadeira favorita, uma roseira ou uma
planta caseira pode ser clonada plantando-se um galho, até crescer e tornarse uma planta completa. Alguns animais, como a estrela-do-mar e as minhocas, podem regenerar-se de um
fragmento. Cada um desses casos de reprodução assexuada depende do fato de
que toda célula num organismo complexo traz em si todos os genes do organismo todo, mesmo se a célula veio da
folha de uma planta, onde usou apenas
os genes necessários para a folhagem.
Supunha-se que os genes apagados
durante o desenvolvimento embrionário fossem permanentemente desativados nos animais. Décadas de tentativas
fracassadas de gerar organismos inteiros
a partir de células do corpo isoladas
(chamadas células somáticas) resultaram na crença de que elas eram diferenciadas de modo terminal. Parecia não
haver um modo simples de religar os interruptores genéticos — até surgir Dolly.
Transplante de células somáticas
nucleares
Seguindo a trilha de experimentos
feitos nas décadas de 1950 e 1960, o Dr.
Wilmut obteve oócitos de ovelha (ovos
6

antes da maturação) e manualmente removeu seus núcleos (que contêm o material genético) usando pipetas delicadas de vidro. Então fundiu os oócitos
sem genes com células somáticas extraídas do úbere de uma ovelha adulta. O
núcleo da célula do úbere substituiu os
genes normalmente providos pelo esperma e óvulo no momento da fertilização. O citoplasma do oócito aparentemente proporcionou o ambiente adequado para recompor os genes no núcleo do úbere, permitindo que eles se
expressassem na seqüência normal do
desenvolvimento embriônico. Depois
de um período de crescimento numa
solução nutritiva, o oócito reconstituído, que se tinha tornado um embrião
multicelular, foi implantado numa ovelha com vistas ao desenvolvimento
completo1.
Foi assim que Dolly veio à existência. Os passos cruciais no processo refletem-se em seu nome — transplante de
célula somática nuclear. Com várias modificações, a equipe de Honolulu usou a
mesma técnica para fazer Cumulina, o
primeiro rato clonado, e clones de clones em duas gerações sucessivas4.
Diversos fatos merecem ênfase. Dolly e Cumulina não têm nem pai nem
mãe no sentido convencional — pais
que contribuíram com células germinais para sua concepção. Em lugar disso, cada uma tem um doador nuclear
que proveu todo o material genético
nuclear, um doador oócito que proveu
a “incubadora” celular na qual os genes
foram colocados e uma gestante que
nutriu o embrião até ao nascimento.
Como nenhum dos participantes foi
macho, poder-se-ia dizer que Dolly e
Cumulina têm, cada uma, três “mães”.
Segundo: um clone tem o mesmo
material do cromossoma do doador do
núcleo. Alguns compararam o clone a
um gêmeo idêntico do doador nuclear.
O oócito doador contribuiu com uma
quantia minúscula de material genético
achado no mitocondro; a gestante provê só o útero nutriente. As três progenitoras de Dolly foram Finn Dorset, Poll
Dorset e uma ovelha escocesa Blackface, respectivamente. Ela se parece com
sua “mãe” nuclear Dorset.

Terceiro: embora a clonagem seja
uma realização espantosa, é extremamente ineficiente. Mais de 400 óvulos
de ovelha foram usados para produzir
Dolly1. Todos os outros morreram pelo
caminho. Cumulina e sua corte representam 2,5 por cento das tentativas nos
experimentos de Honolulu4. Obviamente, a reprodução sexual é mais eficiente, simples e usualmente mais satisfatória.
Isso pode provocar a pergunta: “Por
que, afinal, tentar fazer clonagem?”
Surpreendentemente, a primeira motivação é duplicar animais, não seres humanos. O valor da clonagem é a conseqüência da diferença crucial entre reprodução sexual e assexual. Considere
as incertezas da reprodução tradicional
de animais. Os bezerros nascidos de
uma produtora de leite premiada, por
exemplo, recebem apenas a metade dos
genes da mãe. Como a produção de leite depende de muitos genes que interagem, poucos entre suas crias herdarão a
combinação exata que fez da vaca uma
tão grande produtora de leite. Depois
de ganhar a Tríplice Coroa, por exemplo, Secretariat gerou mais de 400 potros pelas melhores éguas do mundo.
Nenhum deles teve uma carreira bemsucedida em corridas!
Fábricas de animais transgênicos
Os clones, em contraste, têm exatamente os mesmos genes de seus doadores nucleares. A clonagem garantiria
que o equipamento genético de uma
ovelha com lã grossa e macia ou de galinhas que botam ovos com baixo colesterol seria reproduzido precisamente.
Embora estas características sejam desejáveis, outras são apreciadas ainda mais.
O motor que impulsiona o desenvolvimento de transplantes nucleares é o desejo de produzir animais que levem genes humanos, animais chamados transgênicos.
Durante os últimos 25 anos, a biotecnologia tem identificado e isolado os
genes humanos que codificam vários
componentes e produtos celulares. Como
resultado prático, a insulina e outras proteínas humanas são agora feitas por bactérias resultantes de engenharia genéti-
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ca que crescem em barris de cultura.
Muitas proteínas valiosas, contudo, são
complexas demais para as bactérias reproduzirem corretamente. Uma alternativa é usar culturas de células humanas ou de mamíferos, modificadas geneticamente, mas é dispendioso cultivá-las e só fazem uma quantidade mínima do produto desejado. O método mais
antigo, extrair proteínas diretamente de
cadáveres ou de sangue humano com
data vencida, é evitado por causa do risco de contaminação com agentes infecciosos como HIV ou vírus de hepatite.
Em busca de eficiência de custo e segurança, a biotecnologia voltou-se para
animais domésticos para a criação de
produtos sob a direção de genes humanos acrescentados a seus cromossomas.
Nos melhores casos, o DNA adicionado
faz com que o animal segregue grandes
quantidades de proteína humana em
seu leite. Chamando isso de pharming, a
primeira onda de animais transgênicos
é representada por cabras, vacas, porcos
e ovelhas nos Estados Unidos, Escócia e
Holanda, os quais fazem proteínas
como antitrombina II (um agente anticoagulante), alfa-1-antitripsina (ausente em pessoas com enfisema e útil no
tratamento de fibrose cística), agentes
que coagulam o sangue (ausente em
hemofílicos) e interferonas (agentes antivirais). Ter animais domésticos que
convertam capim em proteínas é como
ter uma galinha que bota ovos de ouro
— talvez melhor ainda! Algumas proteínas terapêuticas valem muitas vezes
mais do que seu peso em ouro.
OK, então animais que segregam
proteínas humanas úteis são valiosos.
Como é que a clonagem entra no quadro? Animais transgênicos de alta produção são difíceis de se fazer; a clonagem
pode fazê-lo mais facilmente. O primeiro
passo ao criar um animal transgênico é
identificar e isolar o gene humano para o
produto desejado — digamos uma proteína contra vírus. Em seguida, o gene é
unido a um segmento de DNA que controla quando e onde o gene será ativo.
Uma técnica típica consiste em usar um
segmento que dirige o gene a produzir
sua proteína contra vírus nas células
produtoras de leite da glândula mamá-
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ria. Estes passos são facilmente efetuados usando técnicas de genética molecular bem conhecidas, mas os estágios
subseqüentes são tecnicamente difíceis
e ineficientes. Diversas centenas de cópias de gene com o DNA controlador
são injetadas laboriosamente em oócitos fertilizados. Os zigotes que se desenvolvem são depois implantados em
mães substitutas para gestação. A eficiência é lamentavelmente baixa — tipicamente, menos de 0,5% sobrevive ao
nascimento e testa positivo para o
transgene. Um número menor ainda segrega quantidades úts¡s da proteína em
seu leite. Claramente, pode levar anos
antes de se formar um rebanho transgênico produtivo.
Métodos eficientes de clonagem mudariam o quadro. Como antes, um gene
humano precisa ser isolado e unido a
um segmento de controle. Então, em
vez de micro-injeção, o gene-mais-oDNA controlador é simplesmente adicionado ao líquido no qual as células animais estão sendo cultivadas. Nas condições certas, elas começam sós ou depois
de um breve impulso elétrico. Usando
métodos normais de seleção, as células
que aceitaram o transgene podem ser
purificadas e testadas para ver se dão
indicação de serem boas produtoras de
proteína. Visto que essas manipulações
são feitas com células cultivadas, e não
animais, podem ser completadas em
poucos dias. Células modificadas com
êxito seriam então usadas para fazer
animais inteiros, transferindo seus núcleos para oócitos sem núcleo.
Tecido para transplante
Um papel adicional para a clonagem
é a criação de animais com tecidos “humanizados” para satisfazer a grande necessidade de órgãos para transplante. A
rejeição aguda de órgãos animais é devida a um arranjo de sub-unidades de
açúcar nas superfícies das células, o
qual não é tolerado pelos recipientes
humanos. Visto ser possível subtrair,
bem como adicionar genes, eliminar os
genes responsáveis pelas mudanças da
superfície ofensiva tornaria os órgãos
de animais mais compatíveis com o
hospedeiro humano.

É intrigante a habilidade misteriosa
do citoplasma do oócito de reprogramar um núcleo. Alguns predizem que
talvez seja possível tirar vantagem ainda maior desta propriedade. Depois do
núcleo de um paciente ter sido reacertado para um estado embriônico dentro
do oócito, será possível instruí-lo para
reproduzir e amadurecer num tipo de
célula diferente. O objetivo seria gerar
tecidos especializados que poderiam ser
usados para tratar um vasto elenco de
enfermidades humanas — jovens células das ilhotas pancreáticas para tratar
diabetes, células da pele para curar
queimaduras, células nervosas para reconstruir estragos na espinha ou obrigar a doença de Parkinson a regredir. Se
o tecido transplantado fosse derivado
do paciente, seria perfeitamente compatível e evitaria rejeições imunológicas. Em vez de pensar na possibilidade
horrível de clonar pessoas para serem
usadas como “partes sobressalentes”, o
transplante nuclear poderia ser capaz
de reprogramar células humanas de
modo a crescerem como órgãos isolados ou tecidos semelhantes a órgãos.
Clonagem e questões éticas
A tecnologia da clonagem promete
benefícios imensos, mas a que custo?
Alguns advertem que poderá ser elevado — minando a dignidade humana e
degradando as relações familiares. Examinemos essas preocupações com ponderação para determinar se são guias
úteis na tomada de decisões sobre clonagem. Organizaremos nossa discussão
em torno de sete temas da ética cristã:
proteção contra danos, conseqüências
para a liberdade humana, efeitos sobre
a estrutura da família, potencial para
aliviar o sofrimento, mordomia de recursos pessoais, veracidade e o potencial para compreender a criação de Deus.6
1. Proteção contra danos. O criador de
Dolly, Ian Wilmut, identificou a razão
mais convincente para não se tentar
clonar seres humanos: resultaria na perda de incontáveis óvulos humanos e na
morte de muitos fetos em vários estágios de desenvolvimento, inclusive próximo ao nascimento. Também introduziria um risco elevado de crianças mal7

formadas e mortes de crianças. Em seus
primeiros experimentos, cerca de 60
por cento dos cordeiros clonados morreram logo depois do nascimento e
muitos mostravam deformidades físicas. A clonagem é moralmente precária
porque é arriscada sob o ponto de vista
médico. A norma das Escrituras é evitar
colocar vidas em risco indevido de
dano ou morte, especialmente a vida
dos vulneráveis. O mesmo princípio é
reiterado no juramento médico de “não
causar dano”. Proíbe uma decisão que
resultaria em dezenas de natimortos, de
crianças mal-formadas ou não-viáveis a
fim de produzir uma criança sadia.
A Comissão Nacional de Aconselhamento Ético, designada pelo presidente
dos Estados Unidos, decidiu que a clonagem humana é inaceitável no presente por motivos de segurança7. Seu
julgamento foi baseado no estágio da
tecnologia ainda com menos de dois
anos. Recomendou uma moratória temporária, esperando plenamente que experimentos subseqüentes melhorem a
proporção de sucesso. Uma proibição
permanente seria o equivalente a proibir para sempre o uso público do avião
depois do primeiro vôo no 14-Bis. Dolly
e Cumulina representam marcos miliares numa longa série de avanços biológicos durante cinco décadas. O atual estágio de progresso requer que se reexamine a tecnologia a intervalos para determinar se amadureceu além do ponto
de os benefícios superarem os riscos.
2. Liberdade e dignidade humanas. Os
cristãos crêem que os seres humanos
têm dignidade porque foram criados à
imagem de Deus com a autonomia de
“pensar e fazer”. A perspectiva de reprodução humana assexual freqüentemente evoca uma visão contrária e perturbadora — exércitos de zumbis desalmados seguindo os passos de seus progenitores. Nosso temor de cópias a carbono
de humanos é poderoso, quase visceral.
Deriva-se em parte de nossa tendência
de equacionar aparência com identidade pessoal. No ano passado, um jornal
reproduziu as respostas de adolescentes
à perspectiva de clonagem humana.
“Então as pessoas serão clonadas?”, disse um rapaz de 18 anos. “E como você
8

vai saber se elas terão alma? Como saberá o que vem aí pela rua?”
Em contraste, temos pouca dificuldade em aceitar o fato de que gêmeos
“idênticos” (monozigóticos) não são realmente idênticos. Desenvolvem personalidades e temperamentos distintos
como conseqüência de suas diferentes
escolhas, experiências e ambientes. A
despeito dos genes idênticos, eles se tornam “almas” diferenciadas. Uma pessoa clonada amadureceria num indivíduo que é inteiramente distinto do doador nuclear pelas mesmas razões mas,
adicionalmente, o clone teria uma
“mãe” diferente, cresceria numa família
diferente e viveria num tempo diferente do doador. Por conseguinte, a crença
de que os clones de Albert Einstein ou
Michael Jordan repetiriam as vidas de
seus progenitores é totalmente sem
fundamento. O bioeticista do Centro
Hasting resumiu a questão sucintamente, quando observou: “Você não pode
clonar um “eu”.8
Mesmo que os clones fossem indivíduos únicos, alguns podem limitar a
expressão dessa unicidade. Pode você
imaginar o clone de um pianista famoso a gastar horas no teclado com a exclusão de outras ocupações? Estariam
algumas pessoas inclinadas a produzir
clones para fins comerciais ou sacrificálos para obter seus órgãos? Nossa opinião é que é moralmente indefensável
criar clones para serem usados somente
como fontes de órgãos transplantáveis,
para exploração comercial ou como instrumentos subservientes. Deveríamos
opor-nos fortemente à “modificação”
ou “ligação genética” de seres humanos. A clonagem, como todas as tecnologias poderosas, pode ser um instrumento para o bem ou para o mal. Qualquer uso que minasse ou diminuísse a
dignidade pessoal ou autonomia de seres humanos deve ser rejeitado.
3. Alívio para o sofrimento humano. A
aplicação plena, criativa de nossas mentes e corpos para avançar o ministério
benéfico de Cristo é um princípio fundamental da teologia adventista, que se
expressa, em parte, em nossos programas mundiais de medicina e educação.
Implícita na Grande Comissão está nos-

sa responsabilidade de prevenir e aliviar
o sofrimento com os meios à nossa disposição. A clonagem pode ser um instrumento poderoso de cura se permitir
que evitemos a transmissão de enfermidades genéticas ou criemos tecidos de
substituição e órgãos para reparos ou
transplante. Retaugh Dumas, da Universidade de Michigan, expressou uma
opinião que pode soar em uníssono
com pessoas devotadas ao ministério da
cura: “Eu poderia formular um argumento moral de que, se essas técnicas
estão disponíveis e não as usamos, estamos em falta com a sociedade”.9
4. Salvaguarda para a estrutura familiar.
Durante o anúncio de uma moratória
para a clonagem, o presidente dos Estados Unidos expressou a preocupação de
que ela tenha “o potencial de ameaçar os
sagrados elos da família”. A imagem de
crianças produzidas mecanicamente
fora do círculo da família é de fato perturbadora. O plano de Deus é que as crianças sejam criadas dentro do contexto
da família com a presença, participação
e apoio de um pai e uma mãe. Visto que
o transplante nuclear pode ser usado
para obter a reprodução humana quando outros métodos são ineficazes, devia
ser tentado somente dentro do quadro
de um casamento fiel e com o apoio de
uma família estável. Por essa razão, devem ser evitadas as complicações morais que surgiriam se uma terceira pessoa agisse como substituta para a gestação ou fosse a fonte de material genético.10 A clonagem poderia ser um recurso de última instância para casais que
querem ter filhos, mas são incapazes de
produzir células germinais normais. Em
tais situações, o transplante nuclear serviria como forma avançada de reprodução assistida. Muitos têm proposto o
caso hipotético de um casal cujo filho
está morrendo, e que quer literalmente
substituir a criança. Alguns considerariam isso uma aplicação apropriada de
transplante nuclear.
5. Uso inteligente de recursos. Dados os
desafios técnicos da clonagem, ela é dispendiosa e provavelmente continuará
sendo assim por algum tempo. Um casal americano, por exemplo, pagou 2,3
milhões de dólares para que a Texas
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A&M University clonasse o seu querido
cão Missy. Em sociedades democráticas,
as pessoas têm a liberdade de gastar seu
dinheiro de milhares de maneiras, inclusive maneiras tolas. Mas os cristãos
são exortados a usar seus recursos de
um modo que reflita mordomia responsável. Esse compromisso significa pôr o
reino de Deus em primeiro lugar. E significa atenção, mesmo com sacrifício,
às necessidades dos outros. Assim, os
cristãos deveriam calcular as despesas e
o custo da clonagem à luz da mordomia
fiel.
6. Veracidade. As escrituras ensinam a
valorizar a comunicação honesta e veraz. Quando novas tecnologias, como a
clonagem, são desenvolvidas, não é
fora do comum que alguns entusiastas
exagerem os benefícios e subestimem
os custos e os riscos. Por outro lado, é
uma tentação, para os de opinião contrária, magnificar os riscos e representar
mal os objetivos. Os cristãos têm a obrigação de compreender e promover a
verdade.
7. Compreensão acerca da criação de
Deus. Deus deseja que os seres humanos
cresçam em sua apreciação da Criação.
Nosso desejo de conhecer o corpo humano e o mecanismo do desenvolvimento humano não é diferente do impulso para investigar outros fenômenos
naturais. Deveriam ser encorajados e
apoiados os esforços para compreender
o mundo ao nosso redor e dentro de
nós por pesquisa ética, impulso esse
implantado pelo Criador. Para aqueles
que são sensíveis aos sinais da mão de
Deus no mundo físico, tal conhecimento é evidência de Seu amor e poder.
Existe atualmente um acordo ético
generalizado para que a clonagem humana não seja tentada. Os que estão a
favor parecem ser poucos. As preocupações com a segurança por si sós deviam
ser suficientes para excluir aplicações
para humanos, por enquanto. Mas à
medida que os biólogos acumulam
mais experiência com a clonagem de
animais, a técnica ficará mais eficiente
e mais barata. As tentativas de clonagem de humanos poderão ser então esperadas.
Os cristãos têm agora uma oportuni-
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dade de refletir sobre as questões éticas
que a clonagem humana apresenta e
considerá-las no contexto de princípios
bíblicos permanentes6. Fazer isso é um
ato de fé e de maturidade moral.
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Quando dois se tornam um:
A matemática do casamento
Miguel Angel Nuñez

Quando um homem e uma
mulher se casam, ocorre uma
fusão misteriosa. Como pode a
individualidade de cada um ser
preservada nesta unidade?

10

J

oão e Jane são duas pessoas completamente diferentes — diferentes na criação, personalidade e em seus antecedentes familiares. Depois de algum
tempo, conselhos e muita oração, marcham para o altar e fazem o voto de se
tornarem uma carne sob a bênção de
Deus. Que significa tornar-se um? É
possível a duas pessoas diferentes tornar-se “um”? Alguns diriam Não. A Bíblia, não obstante, diz Sim.
Mas como se compreende a afirmação de que “serão ambos uma só carne”? (Gênesis 2:24). É isso um mistério
matemático? Ou envolve algo mais?

A matemática da anulação
Alguns argumentariam que o casamento cristão é um milagre que transcende a simples regra matemática, dando-nos a equação 1+1=1. Tal argumento
não reflete o verdadeiro sentido de Gênesis 2:24 ou o princípio bíblico de unidade no casamento. Se 1+1=1 é correto,
segue-se que um dos dois precisa renunciar ao eu e tornar-se zero. Tal renúncia
permite a possibilidade matemática
(1+0=1), mas cria uma dificuldade teológica.
Veja o caso de Helena. Ela era uma
pessoa que parecia ter uma visão muito
clara de seu futuro. Possuía o potencial
de tornar-se uma profissional bem-sucedida. Sempre feliz, sempre alerta, era
possuidora de uma personalidade que a
levaria mais alto. Contudo, quando Helena se casou, começou a experimentar
algumas pequenas mudanças em suas
atitudes. Insegurança e dúvidas quanto
a si mesma intrometeram-se em sua
vida. Ela tornou-se uma profissional,
mas o sucesso em alto nível se lhe escapava. Tornou-se calada, rindo ou sorrindo somente quando seu marido não estava perto. Vivia uma vida quieta, às
vezes reclusa — raramente expressan-

do-se, mesmo em assuntos como a educação de seus filhos, a ornamentação da
casa ou os vestidos que usava. Seu marido decidia tudo.
Você já encontrou Helena muitas vezes, em muitos alugares. Ela aceita a
vida como rotina, mesmo apresentando
uma imagem exterior agradável. Oculta
dentro de si uma multidão de problemas que não são percebidos nem mesmo pelos amigos mais íntimos ou pessoas da família. Os psicólogos chamam
isso de Síndrome de Anulação da Identidade, visto mais em mulheres, e menos
em homens.
Duas características significativas
marcam essa síndrome: a perda da capacidade de tomar decisões e uma
transferência lenta do controle de tudo
ao cônjuge, incluindo até mesmo os
gostos mais pessoais. O resultado? Um
sentimento tremendo de frustração,
não expressa verbalmente, mas armazenada internamente até que um dia explode num trauma. Medo, ansiedade e
dor emocional vêm à superfície.
Ellen White aconselha que a mulher
“não deve sacrificar sua força e permitir
fiquem adormecidas suas faculdades,
dependendo inteiramente do esposo.
Sua individualidade não pode imergir
na dele. Ela deve sentir que é igual ao
marido — deve estar ao seu lado, fiel no
seu posto de dever e ele no seu”.1
De novo ela escreveu: “Deus lhe deu
[à esposa] uma consciência, que ela não
pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do
marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega
devoção deve ela fazer tudo exatamente
como seu marido manda, quando ela
sabe que assim procedendo atrairia danos sobre o seu corpo e espírito”.2
Outra vez, falando a um casal recémcasado, Ellen White disse: “Mas, ao
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mesmo tempo em que vos deveis unir
em um só ser, nenhum de vós deverá
perder na do outro, sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A Ele deveis perguntar:
Que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de
minha criação”?3
Assim, o ideal da unidade bíblica
não permite a anulação ou rendição de
um ao outro. Um cônjuge não deve
controlar a consciência do outro. Com
efeito, a atividade criadora de Deus envolvendo uma costela é um símbolo
poderoso de que Eva “não deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada
sob seus pés como seu inferior, mas estar a seu lado como sua igual”.4 “Ninguém se casa para ter sua personalidade
destruída ou para ser ignorada pelo
cônjuge”.5
A matemática da mutilação
Se a anulação de uma pessoa não é a
resposta para o problema da unidade,
podemos pensar na mutilação de ambos como uma forma possível de compreender o conceito? Por mutilação,
quero dizer que cada pessoa renuncia a
50 por cento de si mesma: 0,5+0,5=1.
Alguns casais cristãos seguem esse caminho por razões sociais e financeiras,
por amor às crianças ou para evitar o
fracasso. No processo, são forçados a
desistir de muitos de seus alvos e sonhos pessoais.
Dos que seguem esta rota, muitos
não se lembram mais de quando deixaram de ser eles mesmos para se tornarem outra pessoa. “Ambos decidiram
que a `vida’ seria um `modo de vida’.
Mas com a passagem do tempo, ambos
precisam examinar se seu viver diário é
vida de verdade, agonia... ou morte”.6
De fato, ambos estão meio mortos, porque deixaram 50 por cento de sua vida
completamente fora da relação.
Se a porcentagem é outra, digamos
40 por cento de um e 60 por cento de
outro, o resultado poderia ser ainda
mais desastroso. Não, a resposta ao problema da unidade no casamento não
jaz na matemática da mutilação, e sim
no mistério do amor. Mas considere primeiro uma questão fundamental.
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Em busca de uma solução
Se você percebe que qualquer das
operações matemáticas descritas acima
se encaixa no seu caso, faça uma pausa.
Que deveria você fazer para vencer a
tentação da negação própria?
1. Peça ajuda. É muito fácil não estar
ciente de que sua personalidade está sofrendo um processo de anulação. Busque auxílio de um profissional cristão,
preferivelmente com experiência pastoral. Essa ajuda pode habilitá-lo a redescobrir e reforçar sua personalidade única.
2. Desaprenda. O comportamento é
aprendido e por isso pode também ser
desaprendido. As pessoas entregam suas
vidas para serem manejadas por outros
por muitas razões. Quando as pessoas
permitem que outros as controlem, a
ponto de não saberem quem são, deviam procurar a causa. Podem ser situações de família, traumas não resolvidos
da infância ou alguma crise que forçou
um dos parceiros a assumir o controle.
3. Expresse seus sentimentos. Se você
sente que não está sendo ouvida, ou
que seu cônjuge tende a rebaixá-la e assumir a direção, é tempo de desabafar.
Comunique-se e seja firme. Ajude seu
cônjuge a apreciar e a valorizar o princípio de mutualidade no casamento.
4. Estude o propósito do casamento.
Deus deu ao marido e à esposa a responsabilidade de cuidarem um do outro. Marido e esposa devem complementar-se. Embora um não possa ser
consciência para o outro, ambos podem
ser uma fonte de vigor mútuo.
5. Tratem-se com respeito. Marido e
mulher precisam compreender que são
parceiros iguais numa relação divinamente ordenada. Ambos têm a responsabilidade de preservar esta relação de
amor mútuo e carinho.
O mistério do amor
Voltemos agora à nossa pergunta.
Que significa “os dois se tornam um”?
Quando Maria e eu começamos nossa
vida de casados, tivemos de enfrentar
muitos conflitos que surgiram de nossas diferenças culturais e do modo
como fazíamos as coisas. Os primeiros
anos foram difíceis. Depois de tentar

“convencer” e impor nosso ponto de
vista, pudemos afinal seguir o caminho
elevado do acordo. Começamos com
coisas simples, como nossas refeições.
Pessoalmente não gosto de óleo de espécie alguma. Minha mulher, por outro
lado, gosta de adicionar óleo a tudo. No
começo isso era uma luta, tentando fazer desaparecer o óleo de nossa cozinha
e despensa. Mas um dia ela descobriu
que podia cozinhar sem óleo, adicionando-o depois. Durante 14 anos temos cozinhado sem óleo em nossa casa,
adicionando-o depois. Problema resolvido.
Para mim, descanso significa deitarme num sofá para ler um bom livro ou
ouvir música. Para minha mulher, significa andar. A princípio, tentei convencê-la das vantagens de ficar em casa
para ler um pouco. Ela, por outro lado,
queria que eu compreendesse a importância de sair ao ar livre. Finalmente,
optamos pelo rodízio na decisão sobre
qual atividade fazer, mesmo que o outro não gostasse da escolha. Ficamos felizes com o arranjo. Através dos anos,
aprendi a apreciar um dia ao ar livre, e
minha esposa passa mais tempo lendo.
O que aparece como um problema pode
ser resolvido por respeito mútuo e consideração.
Unidade, portanto, não significa
eclipsar a personalidade do outro. Significa renunciar ao desejo de dominar o
outro, e em vez disso guindar-se ao nível elevado de amor e respeito, criando
a unidade que é fundamental para o sucesso do casamento. O ingrediente básico desta unidade deve, naturalmente,
ser o amor.
O amor é a solução
O amor não é egoísta, não busca seu
próprio interesse. O amor procura dar e
não receber. Somente aqueles que não
amam exigem submissão e anulação.
Ninguém se une em casamento para
perder a liberdade. Ao contrário, nós
nos unimos com uma pessoa que aprecia nossas características e dignidade. A
relação de um casal é um compromisso
recíproco de cooperação. Ambos se congratulam ao ver o outro atingir seu potencial máximo.
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Individualidade e Teste de
Anulação
Faça um círculo em volta da resposta que se aplica a você. Não pense
sobre cada declaração por muito tempo. Apenas marque a primeira resposta que lhe vem à mente. Em geral, é a mais próxima da verdade.
1. Na maior parte do tempo, um cônjuge faz as decisões por
nós dois.
2. Normalmente cedo às idéias de meu cônjuge, ignorando
as minhas.
3. Creio que para um casamento sair-se bem, um deve estar
“no controle” e o outro, acompanhar.
4. Perdi gradualmente meus próprios amigos porque meu
cônjuge não gosta deles.
5. Usualmente gastamos nosso tempo livre fazendo as coisas
que meu cônjuge gosta.
6. Sinto que tenho cedido demasiadas vezes à escolha de
meu cônjuge.
7. Meus pais e amigos me dizem que não sou mais a mesma
pessoa que costumava ser. Acham que meu cônjuge pensa
por mim.
8. Não tenho sonhos ou alvos independentes dos de meu
cônjuge.
9. Nunca passo algum tempo só. Faço tudo com ele/ela.
10. Sinto que o casamento é como uma prisão que me privou
do direito de decidir por mim.
11. As decisões menos importantes são feitas por mim. As mais
importantes são feitas por meu cônjuge.
12. Quando meu cônjuge não está presente, não sei como resolver situações que afetam minha vida, especialmente
problemas. Por isso, espero que ele volte para casa para
tomar as decisões.
13. Sinto que minha vida espiritual é dependente da relação
de meu cônjuge.
14. O que faremos hoje ou no futuro, em nossas vidas e com
nossos filhos, é decidido por meu cônjuge.

Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não

Sim Não

Quando Miguel Angel Nuñez escreveu
esse artigo, era diretor de Educação e Ministério Jovem da Missão Chilena do Pacífico.
As idéias aqui apresentadas foram ampliadas plenamente em um de seus livros,
Amar es todo (Amar é tudo). Seu novo endereço: Universidade Adventista del Plata:
25 de Mayo 99; 3103 Libertador San Martín, Entre Ríos; Argentina. E-mail:
miguelanp@hotmail.com

Sim Não

Notas e referências

Sim Não

Sim Não
Sim Não
Sim Não

Sim Não
Sim Não

Toda resposta “Sim” indica que você sofre da Síndrome de Anulação da
Identidade. Quanto mais perguntas você responder com um “Sim”, tanto
mais ajuda você precisa.
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Cada pessoa é única. A expressão
“Deus quebrou o molde depois de ter
criado você” não só é verdade, mas devia ser repetido mais vezes. Nunca houve e nunca haverá outra pessoa como
você ou eu. Portanto, no casamento, ao
estabelecermos uma relação de amor, o
fazemos com uma pessoa inigualável.
Amor e respeito por essa qualidade única preserva a unidade da relação.
Um provérbio chinês reza: “Não
ande na minha frente; não posso acompanhá-lo. Não ande atrás de mim; não
posso ser seu guia. Ande a meu lado e
serei seu amigo”. Aí jaz o segredo de um
amor duradouro. Duas pessoas diferentes, andando lado a lado, mãos dadas,
corações unidos, afirmando que são um
na relação misteriosa do casamento.

1. Ellen G. White, O Lar Adventista (Santo
André, S. Paulo, Casa Publicadora
Brasileira, 1973), pág. 231.
2. Ibidem, pág. 116.
3. White, Mente, Caráter e Personalidade
(Tatuí, Casa Publicadora Brasileira, 1989),
vol. II, pág. 425.
4. White, O Lar Adventista, (Santo André, S.
Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1973),
pág. 25.
5. Alfredo Altamira, “En el Matrimonio 1+1
no es 1 ni 2”, Vida Feliz 29 (Julho de
1992), 7:8.
6. Ibidem, pág. 9.
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Deus e a história:
Uma perspectiva bíblica
Siegfried J. Schwantes

Para os cristãos que crêem na
Bíblia, a história não é um
quebra-cabeça insolúvel, mas a
operação dos propósitos de
Deus no contexto da liberdade
humana.
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A

história é um processo cíclico, argumenta Sócrates. A história é linear e leva a um alvo desejado
por Deus, proclamam os profetas bíblicos.
A história não é mais que “uma fábula contada por um idiota, cheia de barulho e fúria, significando nada”. Assim
disse Shakespeare. A história é onde vemos “ao fundo, em cima, e em toda a
marcha e contramarcha dos interesses,
poderio e paixões humanas, a força de
um Ser todo misericordioso, a executar,
silenciosamente, pacientemente, os
conselhos de Sua própria vontade”.1 Assim falou Ellen White, vendo um desígnio e propósito abarcantes na história.
Entre a filosofia grega e a profecia bíblica, entre humanismo e revelação, temos uma dicotomia quanto ao significado da história. Como cristãos, é imperativo que estejamos bem informados quanto à compreensão bíblica da
história. A Palavra de Deus afirma que
Deus governa as atividades de indivíduos e nações. Com efeito, a soberania divina na história é uma verdade bem arraigada na Bíblia. Moisés argumentou:
“Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme ao número
dos filhos de Israel” (Deuteronômio
32:8). Isaías falou de Ciro como alguém
escolhido por Deus para libertar Israel
do cativeiro babilônico (Isaías 45:1).
Daniel enfatizou que Deus “muda os
tempos e as estações; ele remove os reis
e estabelece os reis” (Daniel 2:21). O
apóstolo Paulo cria que a vinda de Jesus
estava dentro do tempo prescrito por
Deus na história (Gálatas 4:4). Ademais
argumentou que o fim principal da
existência nacional e individual sobre
esta terra é um fim religioso: “E de um
só, fez toda a geração dos homens, para

habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites de sua habitação, para
que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar” (Atos
17:26, 27).
Deus e as nações
Outorgou Deus a toda nação e civilização um “tempo de graça”, uma oportunidade para buscá-Lo e achá-Lo? O
comentário de Ellen White sobre o discurso de Paulo em Atos 17 não deixa
margem para dúvida: “A cada nação
que tem subido ao cenário da atividade,
tem sido permitido que ocupasse seu
lugar na terra, para que pudesse ver se
ela cumpriria o propósito do `Vigia e
Santo’. A profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios
mundiais — Babilônia, Média-Pérsia,
Grécia e Roma. Com cada um destes,
assim como com nações de menor poder, tem-se repetido a história. Cada
qual teve seu período de prova, e cada
qual fracassou; esmaeceu sua glória,
passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação”.2
Considere Babilônia. Suas especulações religiosas levaram-na um lodaçal
cada vez mais profundo de superstição
e obscurantismo. Babilônia poderia ter
conhecido a Deus. Com efeito, o Senhor até mesmo a colocou em contato
com Seu povo durante o cativeiro. Mas
Babilônia deixou de ver Deus agindo na
história.
O Egito não apresenta um espetáculo
melhor. A despeito do tremeluzir promissor nos dias de Ikhnaton, quando
sua busca da verdade o levou à idéia de
uma divindade suprema, o politeísmo
crasso reteve o Egito cativo. Os poderosos sacerdotes de Amon em Tebas esmagaram as aspirações religiosas que brotavam na Era de Amarna. Por ocasião
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da morte de Ikhnaton a corte voltou
para Tebas, e as intuições religiosas do
rei não produziram fruto.
Por outro lado, a história mostra que
“os períodos determinados” por Deus
não foram inteiramente infrutíferos. Na
Pérsia, no sétimo século a.C., Zoroastro
distinguiu-se por intuições notáveis da
verdade religiosa. Substituiu as pretensões conflitantes do politeismo persa
pela crença em Ahura Mazda, o deus da
verdade e da luz. O zoroastrianismo reconhecia uma luta prolongada na qual
as forças do bem haveriam finalmente
de prevalecer, no juízo final.
Ellen White, em perfeita harmonia
com os escritores bíblicos, endossa a interpretação providencial da história:
“Nos anais da história humana o crescimento das nações, o levantamento e
queda de impérios, aparecem como dependendo da vontade e façanhas do
homem. O desenvolvimento dos acontecimentos em grande parte parece determinar-se por seu poder, ambição ou
capricho. Na Palavra de Deus, porém,
afasta-se a cortina e contemplamos ao
fundo, em cima, e em toda marcha e
contramarcha dos interesses, poderio e
paixões humanas, a força de um ser
todo misericordioso, a executar, silenciosamente, pacientemente, os conselhos
de Sua própria vontade. A Bíblia revela
a verdadeira filosofia da história”.3
A história como o desdobramento
da obra de Deus
Eusébio (c. 260-c. 340), bispo de Cesaréia e primeiro historiador da Igreja
Cristã, argumentava que os fios emaranhados do passado humano poderiam
ser tecidos num todo racional, se a história fosse vista como uma preparação
para o evangelho. Somente assim poderiam as incongruências da história, com
toda sua dor e esperanças não realizadas, ser interpretadas como fazendo
sentido dentro de um plano divino.
Buscando sua inspiração principal em
Paulo, Eusébio reconheceu na história
um desígnio reconhecível. Para ele, a
história avançava não à deriva, mas na
direção de um alvo escolhido por Deus.
Isso não significa que a história prova o papel divino nos acontecimentos
14

humanos. Mas a história em sua marcha inevitável em direção de um alvo
divino revela Deus ao olhar da fé, do
mesmo modo que a natureza em toda a
sua beleza e dor revela Deus ao olhar da
fé. Há suficientes evidências da providência soberana de Deus na história
para sustentar a fé, mas nunca tão esmagadoras a ponto de compeli-la. Assim a história faz sentido para o crente,
enquanto permanece um enigma obscuro para o descrente.
A verdade da providência divina guiando o curso dos acontecimentos para
um alvo escatológico é mais bem percebida quando uma multiplicidade de fatores é vista contribuindo para o cumprimento do propósito divino. Assim o
apóstolo Paulo escreve da “plenitude
do tempo” como o momento crítico
quando “Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para
remir os que estavam debaixo da lei”
(Gálatas 4:4 e 5). O clímax na história
da redenção não podia vir antes de as
condições preparatórias terem-se cumprido. O apóstolo poderia ter em mente
o cumprimento de uma profecia como
a de Daniel 9:24-27. Mas certamente
algo mais estava incluído sob a “plenitude do tempo”. Uma série de eventos
estava abrindo o caminho para a vinda
do Messias: a unificação do mundo antigo que se seguiu às vitórias de Alexandre (336-323 a.C.); a difusão da língua e
idéias gregas até às fronteiras da Índia;
língua e cultura comuns criando uma
“vila global”; e a crescente maldade da
natureza humana clamando por libertação.4
Quando o império romano absorveu
o mundo helênico, a perícia romana
em matéria de jurisprudência e administração territorial impôs ordem e segurança dentro de suas fronteiras. O
poderio romano também abriu as artérias de comércio e construiu uma rede
de estradas internacionais. A navegação
no Mediterrâneo tornou-se muito mais
segura pela eliminação efetiva da pirataria.
Outro fator da “plenitude do tempo”
que facilitou a disseminação do evangelho foi a ubiqüidade da diáspora judaica. Comerciantes judeus e sinagogas se

encontravam nas maiores cidades do
império romano. As sinagogas atraíam
muitos gentios, impressionados com a
fé monoteísta dos judeus e suas normas
morais elevadas, que contrastavam com
as dos gentios. Estes prosélitos, já familiarizados com os ensinos do Velho Testamento, eram muito mais facilmente
persuadidos a abraçar a mensagem cristã, como o Livro de Atos claramente indica.
Que um fator histórico pudesse favorecer o avanço do reino de Deus na terra não levaria muita força persuasiva per
se. Mas quando vários fatores convergem na mesma direção, o ceticismo pareceria injustificado.
A Reforma na providência divina
Outro acontecimento importante
com tremendas conseqüências para a
história da religião foi a Reforma Protestante do século dezesseis. Ela também apresenta evidências da direção divina no processo da história. Tendências preparatórias convergiram para fazer
daquela revolução um sucesso — sucesso difícil de imaginar nos séculos precedentes. Cinco destas tendências podem
ser facilmente identificadas:
1. O feudalismo estava perdendo
sua influência sobre a vida econômica
da Europa Ocidental. À medida que as
cidades floresciam e reivindicavam seus
direitos na arena política, tornando-se a
agricultura menos influente e o feudalismo declinando aos poucos, os indivíduos tornaram-se mais livres para determinar seu destino político e religioso.
2. Os monarcas reinantes da França,
Inglaterra e Espanha estavam ganhando vantagem na luta contra os senhores
feudais e a igreja. Havia um descontentamento crescente com a interferência
da igreja nos negócios do Estado. As
nações se ressentiam cada vez mais e
resistiam à drenagem de recursos pela
cúria papal.
3. Os assim-chamados concílios reformadores de Constança (1414-1418)
e Basiléia (1431-1449) fracassaram em
sua tentativa de reformar um papado
recalcitrante, e o fato de haver vários
papas rivais ao mesmo tempo — certa
vez houve três papas simultaneamente
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— contribuíram para a perda do prestígio papal. A autoridade universal de um
papa como Inocêncio III era coisa do
passado.
4. A Renascença, primeiro na Itália,
e mais tarde por toda a Europa Ocidental, com sua admiração pelas riquezas
da civilização greco-romana e sua divisa
“de volta às fontes”, encorajou ao mesmo tempo o estudo das fontes cristãs. A
Bíblia e a literatura patrística foram estudadas como nunca dantes, e isso demonstrou a discrepância entre a religião bíblica e as distorções que ela sofreu durante a Idade Média. Escritores
como Erasmo clamavam por uma reforma “da cabeça aos pés”.
5. A invenção da imprensa por Gutenberg (c. 1450) aumentou a compra
de livros, especialmente da Bíblia, pelo
povo comum. Entre 1450 e 1500, por
exemplo, mais de 92 edições da Bíblia
Vulgata já tinham saído do prelo. As 95
teses de Lutero foram difundidas pela
Europa em tempo relâmpago.
A convergência destas tendências
abriu o caminho para o sucesso da Reforma Protestante. Não sugere isso a direção divina nos negócios das nações?
Uma filosofia tal, melhor do que qualquer outra, apela ao estudante imparcial da história. O desenrolar dos acontecimentos pode parecer lento ao estudante casual, “Mas como as estrelas no
vasto circuito de sua indicada órbita, os
desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança”.5
A história permanece trágica porque
a alienação humana de Deus não pode
ser vencida por um fiat divino. Algumas
tragédias consternadoras, tais como tiranias monstruosas ou genocídios bárbaros, nunca serão explicados por seres
humanos aquém do Juizo final. Embora
trágica, a história — mesmo a história
secular — é parte de um desígnio universal. Deus dá aos seres humanos a liberdade de escolher e de agir, mesmo
contra Sua vontade.
História, igreja e liberdade
A história não é inconseqüente ou
sem significado. Embora a presença divina no processo histórico esteja envolta em mistério, vislumbres da interven-
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ção divina nos são dados para tornar o
ponto de vista bíblico crível. Destas indicações, nenhuma é mais significativa
do que o plano redentor de Deus. Ancorado na história, o evento chamado
Cristo faz com que toda a história revele um desígnio providencial.
As tragédias da história são o resultado da luta humana para afirmar-se, e
não deviam cegar-nos à evidência de
que Deus exerce sua soberania sobre a
marcha dos acontecimentos. Como resultado, a missão da igreja como a proclamadora da redenção assume um significado especial. Sua missão seria frustrada se não houvesse um clima de liberdade permitindo que homens e mulheres façam sua decisão espiritual sem
constrangimento externo.
Por conseguinte, todo progresso na
direção de maior liberdade política e religiosa torna-se uma evidência do intento divino de proporcionar um clima
melhor para decisões cristãs genuínas.
No cenário das decisões morais, a história deve cercar-nos com uma medida de
liberdade. Através de uma providência
orientadora, Deus age no sentido de
preservar e expandir as áreas de liberdade. Inverter esta tendência seria derrotar Seu propósito redentor.
Alguns estudiosos têm advogado
uma filosofia determinista da história,
como se os acontecimentos seguissem
uns aos outros numa cadeia de conexões causais, idêntico à cadeia de causa
e efeito que opera na natureza. Mas
como Isaías Berlin escreve: “A evidência
para um determinismo cerrado não
existe”.6 Se houvesse, as leis de causação histórica teriam sido descobertas há
muito tempo.
O ponto de vista bíblico da história
rejeita o determinismo, por minar a responsabilidade pessoal, elemento básico
da compreensão bíblica do ser humano
como um agente moral livre. Também
rejeita a opinião de que a história é
completamente indeterminada — que
ela não apresenta nenhum plano reconhecível. A opinião mais consentânea
com a perspectiva bíblica é que a história reflete, embora obscuramente, o
propósito eterno de Deus.

História e o propósito eterno de
Deus
Uma ilustração simples pode esclarecer como a liberdade humana e a soberania divina podem coexistir. Imagine
um navio cheio de passageiros pronto
para partir, rumo a um destino conhecido só do capitão. A direção geral do navio, ao cruzar o oceano, está sob o controle do capitão. Ele sabe qual é o porto
de destino e a melhor rota para alcançálo. Ao mesmo tempo, os passageiros a
bordo estão livres para mover-se e agir à
vontade. O controle que o capitão exerce sobre o navio não interfere na liberdade relativa dos passageiros. Assim, o
navio da história avança sob a direção
divina, com bastante liberdade para
que cada um faça suas escolhas pessoais. A Providência faz uso de diferentes
alternativas para dirigir a seqüência de
acontecimentos de acordo com Seu pla-
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da sua união e solicite que seu nome seja
inluído na lista de distribuição da revista
para aquele território. Inclua na carta seu
nome e endereço completos, o nome da
universidade que freqüenta, o curso que
está fazendo e o nome da igreja da qual
você é membro. Pode também escrever
para os nossos representantes nos endereços
fornecidos na pág. 2, enviando cópia da sua
carta para os diretores departamentais de
sua União, já mencionados acima. Na América do Norte, você pode utilizar nosso número de telefone de discagem gratuita,
1-800-226-5478 ou utilizar o fax (301)
622-9627, ou E-mail: 74617.464@compu
serve.com ou 104472.1154@compuserve.
com. Caso todos esses contatos deixem de
produzir resultado, escreva para o nosso
endereço editorial.
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no. Esta soberania divina é admissivelmente discreta, de modo a não frustrar
a liberdade humana por um lado, e por
outro não privar a necessidade de cada
qual andar pela fé.
Há naturalmente historiadores que
não se alinham nem com a posição determinista nem com a providencial da
história. Quando confrontados com um
desfecho inesperado num enredo com-

plexo, eles não têm outro recurso a não
ser apelar para a “concorrência fortuita
de fatores aleatórios”. Mas introduzir
um historiador a “sorte” ou um acidente como explicação é confessar ignorância da causa real.
As especulações sobre os “se” da história são estéreis, exceto para enfatizar
o elemento de contingência na história.
Às vezes, o que ocorre parece ser mera

Oferta Especial:
Duas Novas Publicações
Christianity and Science (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
para o diálogo contínuo entre cristãos e o mundo da ciência. Encontra-se em inglês e espanhol. Preço: US$10,00,
que inclui o custo do porte regular. Para obter um exemplar gratuito, veja “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 de edificação e evangelização por parte de estudantes adventistas
em faculdades e universidades não-adventistas. O material
cobre uma variedade de tópicos, 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)
título(s) do(s) livro(s) e o número de exemplares desejados; (3) idioma desejado;
(4) o número de seu cartão de crédito (VISA ou MasterCard) e sua 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 delineado acima.
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casualidade. Se não tivesse chovido na
manhã da batalha de Waterloo, a artilharia de Napoleão poderia ter manobrado de modo mais vantajoso, e a derrota convertida numa vitória. O cristão
substitui “sorte” ou “acidente” por
“providência”, e argumenta que a providência divina reúne as alternativas
apropriadas de modo a produzir o melhor resultado coerente com o plano divino.
Harris Harbinson, professor de História na Universidade de Princeton, resume de modo elegante o ponto de vista cristão: “Onde os materialistas só
vêem um processo cego, onde o racionalista vê progresso evidente, ele verá a
providência — um prover divino tanto
nas decisões conscientes como nos resultados inesperados da história, um
propósito parcialmente revelado e parcialmente oculto, um destino que é religioso no sentido mais profundo da palavra, no qual a liberdade humana e a
direção divina completam-se de modo
misterioso”.7
Siegfried J. Schwantes (Ph.D., The Johns
Hopkins University), nascido no Brasil, ensinou história da igreja em muitas instituições educacionais e escreveu The Biblical
Meaning of History (Mountain View, Calif., Pacific Press Publ. Assn., 1970). Seu
endereço: 10613 Meadowhill Rd.; Silver
Spring, Maryland 20901-1527; E.U.A.

Notas e referências
1. Ellen G. White, Educação (Santo André,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1977), pág.
173.
2. Ibidem, pág. 176.
3. Ibidem, pág. 173.
4. Ver Ellen G. White, O Desejado de Todas as
Nações (Santo André, SP: Casa publicadora
Brasileira, 1977), págs. 32-34.
5. Ibidem, pág. 32.
6. Isaiah Berlin, Historical Inevitability, citado
em S. J. Schwantes, The Biblical Meaning of
History (Mountain View, Calif.: Pacific
Press Publ. Assn., 1970), pág. 32.
7. E. Harris Harbison, “The Marks of a
Christian Historian”, em C. T. McIntire,
ed., God, History, and Historians (New York:
Oxford University Press, 1977), pág. 354.
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Em nome da lei!
Roberto Badenas

A lei de Deus é mais didática
do que exigente, mais
reveladora do que legislativa.
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e todas as discussões sobre a Bíblia, nenhuma é mais polêmica
do que a lei. Talvez nem todos
saibam, mas as melhores legislações na
História tiveram suas raízes no conceito
bíblico de lei. O inverso também é verdade: em nome da lei, têm ocorrido
muitos abusos, guerras santas foram
travadas, a escravatura foi justificada, o
planejamento familiar é condenado,
mulheres têm sido mantidas em submissão, artes plásticas têm sido excluídas e transfusões de sangue proibidas.
Como foi que a lei — um elemento
fundamental na ordem de Deus para a
vida — se tornou um tema tão controvertido?
O uso ilegítimo da lei
Nossas dificuldades com a lei de
Deus vêm não somente de nossas
transgressões de suas ordenanças, mas
também de nossos erros de perspectiva acerca de suas funções. Muitos desses problemas podem ser derivados
daquilo que George Knight chama
“nossos usos ilegítimos da lei”.1
Apesar do fato de que ela é santa,
justa e boa (Romanos 7:12), a lei de
Deus pode ser usada de modo mau,
ímpio e injusto. Pode ser empregada
para fins a que ela não visava. Com
efeito, uma das tentações constantes
dos crentes é usar a lei de Deus de
modo errôneo. Em nome da lei, por
exemplo, um grupo de homens trouxe
a Jesus uma mulher apanhada em
adultério — não tanto para defender a
lei, mas para apanhar Jesus num emaranhado teológico e legal (João 8:111). “Se absolvesse a mulher, seria
acusado de desprezar a lei de Moisés.
Declarasse-a Ele digna de morte, e seria denunciado aos romanos como assumindo autoridade que só a eles pertencia”.2 O apelo rabínico à lei, nesse

caso, foi mero pretexto para condenar
duas pessoas. Mas Jesus tomou o incidente e usou-o para expor a hipocrisia
dos rabinos, para enfatizar a necessidade que o pecador tem do perdão da
graça divina, e para apontar a direção
de uma vida nova.
Para Jesus, apegar-se à letra da lei
não bastava (Mateus 5:20). O verdadeiro respeito pela lei requer o respeito pelo espírito atrás de todo preceito.
Assim o mandamento “não matarás”
requer também não ferir ou atacar,
mesmo verbalmente (Mateus 5:27,
28). O que isso sugere é que a única
maneira certa de compreender a lei é
procurar o princípio por trás dos preceitos.
Outro uso ilegítimo da lei é achar
na obediência a ela o meio de salvação. Muitos fariseus eram culpados
disso. A heresia dos gálatas tinha que
ver com essa interpretação da lei. Paulo bem conhecia o problema. Tendo
vivido como fariseu até seu encontro
no caminho de Damasco, ele se orgulhava do legalismo — sem culpa com
respeito à guarda da lei (Filipenses
3:4-6). Mas quando aceitou as boasnovas de Jesus, Paulo compreendeu
que o legalismo não pode salvar uma
pessoa, e que a salvação só é possível
mediante a fé em Jesus (Romanos
1:16, 17; Efésios 2:8). A lei em si mesma não tem poder para salvar, e atribuir-lhe tal poder é uma farsa teológica que faz grande dano à nossa compreensão do modo designado por
Deus para redimir.
Mas então, não tem a lei um papel
na vida da pessoa salva pela graça de
Deus? Uma das confusões mais comuns e mais sérias na história da salvação “é o erro de não fazer uma distinção entre o que se precisa fazer
para ser moral e o que se precisa fazer
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para ser salvo”.3 Esse foi o erro dos fariseus. Sua opinião otimista sobre a
natureza humana levou-os a uma percepção errônea do pecado. Pensavam
que qualquer pessoa podia vencer o
pecado na mesma base que Adão antes da queda. Criam que todos podiam ainda viver de acordo com a vontade de Deus guardando fielmente a
lei. Essa opinião limitada do poder do
pecado (Romanos 3:9) afetava a compreensão farisaica do propósito da lei,
advogando que a obediência à lei era
o meio designado por Deus para obter
justiça.
Embora Paulo e os reformadores
protestantes demonstrassem a falácia
desta crença, essa opinião otimista do
ser humano e essa opinião distorcida
da lei ainda é corrente entre cristãos
de todas as denominações, inclusive
os adventistas do sétimo dia.
Precisamos reconhecer, como Ellen
White escreveu, que “era possível a
Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de
Deus. Mas deixou de o fazer e, devido

ao seu pecado, nossa natureza se acha
decaída”.4
O uso legítimo da lei
Se nossa natureza pecaminosa já
não é capaz de cumprir as exigências
divinas, qual, então, é o propósito da
lei? Paulo menciona diversos.
A primeira função é jurídica. Como
muitos outros códigos legais, a lei de
Deus tem um papel “civil”. Paulo diz
que a lei foi dada “por causa das transgressões” (Gálatas 3:19). O primeiro
alvo da lei escrita é de limitar, evitar
ou prevenir transgressões tanto quanto possível, a fim de restringir o mal.
Nesse sentido, “a lei não é feita para o
justo, mas para os injustos e obstinados” (I Timóteo 1:9).
A segunda função da lei é teológica. “Pela lei vem o conhecimento do
pecado”, escreveu Paulo (Romanos
3:20). Mais adiante ele argumentou
que se não fosse pela lei, ele não teria
sabido que era pecador (Romanos
7:7). Uma das realidades mais humilhantes da vida é que nem sempre es-

tamos conscientes de nossas faltas.
Nesse contexto, a lei funciona como
um espelho (Tiago 1:23) revelandonos como realmente somos. O espelho revela nossas manchas, mas é incapaz de removê-las. Assim é com a lei
de Deus. Revela nossos problemas,
diz-nos que somos pecadores, mas
não pode fazer nenhuma mudança.
Realiza um papel importante — o de
revelar o pecado — mas não pode remediar a situação. Para o remédio,
precisamos volver-nos a Jesus.
Os luteranos tradicionalmente tendem a negar à lei qualquer outro papel além do civil e do teológico. Se a
lei tem uma terceira função, tem sido
muito discutido entre os protestantes.
A terceira função é espiritual. Se a lei
vem de Deus e se é a transcrição de
Seu caráter, deve necessariamente revelar a vontade de Deus para nós. Se
Deus ordena amor e condena a injustiça, é porque Ele mesmo é amante e
justo. Paulo observa que “a lei é santa,
e o mandamento é santo, justo e
bom” (Romanos 7:12,14). A lei mostra

Duas maneiras de considerar a lei de Deus
Farisaísmo
A lei é santa, justa e boa.
A lei é espiritual.
A lei revela o caráter de Deus.
A lei me ajuda a fazer a vontade de Deus.
Conhecer a lei é tudo de que preciso para fazer
a vontade de Deus e liberar minha vida do
pecado.
Posso cumprir os requisitos da lei por minha
própria vontade.
A lei leva à vida.
A lei é cumprida guardando os mandamentos.
A justiça é obtida pela fidelidade à lei.
O verdadeiro crente vive debaixo da lei.
A lei é um fim em si mesma para justiça.
Justiça é uma questão de comportamento.
A lei é vista sem consideração da natureza humana (opinião otimista do homem).
As pessoas podem sentir-se “irrepreensíveis”
quanto à justiça requerida pela lei. (Filipenses
3:4-6).
A lei é o mestre definitivo.
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O Apóstolo Paulo
A lei é santa, justa e boa.
A lei é espiritual, mas eu sou carnal, sob a escravatura do pecado (Rom. 7:14).
A lei revela o caráter de Deus e também meu caráter pecaminoso (Rom. 7:7)
A lei condena minha incapacidade para fazer a vontade de Deus (Rom. 7:15-24).
A lei não me pode libertar da escravidão do pecado: esta libertação me veio
através de Cristo (Rom. 8:13).
Minha mente fixada na carne não é capaz de se sujeitar à lei de Deus. Posso
cumprir os requisitos da lei somente mediante o Espírito (Rom. 8:4-9).
A lei (que visava levar à vida) resulta em morte (Rom. 7:10-13) por causa de
meu pecado.
A lei é cumprida vivendo no amor agape (Rom. 13:8-10).
A justiça é obtida sem as obras da lei, pela fé em Jesus Cristo (Rom. 3:20-28).
Os crentes não estão debaixo da lei mas debaixo da graça (Rom. 6:14). A
vida é centrada em Cristo (Gál. 2:20).
Cristo é o fim da lei para justiça (Rom. 10:4).
A justiça é uma questão de relacionamento/fé (Rom. 4:13, 14).
A lei é considerada do ponto de vista da natureza pecaminosa da humanidade (visão realista) (Rom. 7:14-20).
Mesmo como cristão, Paulo não sentia que tinha cumprido os requisitos da
lei (Rom. 7:7-25).
A lei leva as pessoas ao Mestre definitivo, que é Cristo (Gál. 3:24).
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que o ideal de Deus para todo ser humano é refletir-Lhe o caráter. E como
Ele não muda, os princípios de Sua lei
são também as normas permanentes
de julgamento, desde o Éden até ao
fim do tempo (Romanos 2:12-16; Apocalipse 14:6-12).
Não admira que o Novo Testamento afirme que os crentes guiados pelo
Espírito são aqueles que respeitam a
vontade de Deus (Apocalipse 14:12).
Segundo João Calvino, esse “terceiro
uso” é “o uso principal da lei entre
crentes em cujos corações o Espírito já
vive e reina... Eis o melhor instrumento para que aprendam mais perfeitamente cada dia a natureza da vontade
do Senhor à qual aspiram”.5
Nenhum destes três usos da lei tem
algo a ver com nossa justificação. Embora a lei não proporcione salvação,
oferece orientação ética e espiritual
para o crente. “A lei nos envia a Cristo
para sermos justificados, e Cristo nos
envia à lei para sermos regulados”.6
Por um lado, a lei sempre aponta
ao evangelho para segurança de salvação, e por outro, o evangelho sempre
nos convida a um maior respeito à lei.
Por isso Paulo podia afirmar que a fé
estabelece a lei (Romanos 3:31).
A insuficiência da lei
A própria lei indica suas limitações.
Todo o sistema do santuário da dispensação israelita nos ensina isso. A
lei mostra a transgressão e convence o
pecador dessa transgressão. Mas a lei
nada pode fazer para expiar a transgressão. Antes da vinda de Jesus, o pecador precisava volver aos serviços do
santuário. Em nome da lei, o pecador
era convidado a buscar salvação fora
da lei (Romanos 3:21). Expiação do
pecado é atribuição de Deus (Levíticos
16). O sangue provido para a expiação
devia ser dado por Deus (Levíticos
17:11). É Deus quem justifica. É Deus
quem santifica (Levíticos 20:8; I Tessalonicenses 5:23, 24).
O Novo testamento mostra que
toda a obra da redenção, prefigurada
no santuário terrestre, era cumprida
por Cristo (Romanos 3:27-31). Assim
“Cristo é o fim da lei” (Romanos
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10:4). NEle a lei como revelação encontra seu clímax, e por Ele tudo o
que a lei requer torna-se uma realidade.
Como Ellen White afirma: “Pela
justiça imputada de Cristo, o pecador
pode sentir que foi perdoado e pode
saber que a lei não mais o condena,
porque ele está em harmonia com todos os seus preceitos.... Pela fé, assegura-se da justiça de Cristo e responde
em amor e gratidão ao grande amor
de Deus em dar Seu Filho unigênito,
que morreu a fim de trazer à luz, vida
e imortalidade pelo evangelho. Sabendo que é pecador, transgressor da santa lei de Deus, ele olha para a perfeita
obediência de Cristo, para Sua morte
no Calvário pelos pecados do mundo;
e tem a segurança de que é justificado
pela fé nos méritos e no sacrifício de
Cristo. Reconhece que a lei foi obedecida a seu favor pelo Filho de Deus, e
que a penalidade da transgressão não
pode recair sobre o pecador que crê. A
obediência ativa de Cristo cobre o pecador crente com a justiça que satisfaz
os reclamos da lei”.7
A resistência humana à lei
A despeito do fato de que os princípios da lei revelam a vontade de Deus
para nós, tendemos a ver a lei principalmente como um obstáculo à liberdade. Apesar de reconhecermos a vantagem de respeitar uma certa ordem,
nossa natureza carnal resiste a qualquer restrição. Esperamos que outros
respeitem a lei, mas achamos difícil
nós mesmos nos submetermos à sua
disciplina.
A necessidade de lei é clara e lógica,
mas tendemos a minimizar-lhe as
obrigações. A natureza requer a presença da lei, e a natureza humana
sabe que necessita dela. Mas saber é
uma coisa e fazer é outra. A felicidade
humana é o objetivo da lei divina. O
papel da lei é enfocar o que é bom,
mostrar a diferença entre o bem e o
mal, respeito e violência, justiça e injustiça. O modo imperativo da lei é
simplesmente a expressão de amor de
Deus.

A função didática da lei
Paulo compara a função da lei à tarefa de um pedagogo que prepara a
criança para seguir as instruções de
um professor qualificado. Ele diz que
a lei foi “para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados” (Gálatas 3:24).
Na Bíblia, freqüentemente as proibições precedem ordens. Por exemplo,
o mandamento “Não matarás” vem
antes de qualquer comentário sobre o
amor para com nosso próximo. Não
reconheceríamos o valor da vida se
uma proibição prévia não nos obrigasse a refrear nossas paixões violentas. A
proibição de matar detém nossos impulsos agressivos e nos obriga a meditar sobre as conseqüências de nossa
decisão.
Enquanto a vida nos obrigar a escolher, a lei nos ajuda a bem escolher.
Ensina-nos que deixar de escolher é
uma opção perigosa e que pedir a direção de Deus significa mais e não
menos liberdade. Essa é a razão por
que a Bíblia chama a lei de “a lei perfeita da liberdade” (Tiago 1:25).
Em sua função didática, a lei nos
ensina onde estão nossos valores.
Cada proibição e cada mandamento
afirma um valor específico: não mentir lembra-nos do valor da verdade,
não cometer adultério sublinha a importância do amor fiel, não usar de
violência destaca a preciosidade da
vida, etc. A lei nos diz que a vida e os
sentimentos de nosso próximo são tão
preciosos como nossa própria vida e
sentimentos. A missão da lei de Deus
é, neste sentido, mais reveladora que
legislativa.
Reconhecer os profundos valores
da lei, mas também seus limites definidos, ajuda-nos a vê-la não mais
como um obstáculo à nossa liberdade,
mas como um auxiliar precioso em
nossa jornada. Guia-nos, como um
mapa, mas o caminho não é outro senão Jesus. Ele mesmo declarou que
nestes tempos atribulados da história,
os verdadeiros crentes permanecerão
fiéis, tanto aos mandamentos de Deus
Continua na pág. 28.
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Perfil
Kay Kuzma
Diálogo com uma adventista apaixonada pelos valores da
família

O

bserve-a ensinando numa emissora de televisão via satélite. Assista a
um de seus seminários. Converse com um de seus alunos de faculdade.
Ou leia um de seus numerosos escritos. Você imediatamente descobrirá
que Kay Kuzma é uma pessoa apaixonada — tem uma paixão espiritual pelos
valores da família e sua felicidade. Casada com um bioestatístico e mãe de três
filhos adultos, a Dra. Kuzma (conhecida por muitos como Dra. Kay) é uma respeitada professora, escritora e oradora. Tudo o que ela faz denota preocupação
pelas jovens famílias de hoje — sua sobrevivência numa época e numa cultura
que parece desgastar o conceito de convívio familiar, tão apreciado até há bem
pouco tempo.
A Dra. Kuzma formou-se pela Universidade de La Sierra, fez mestrado em
Desenvolvimento Infantil na Michigan State University, obteve doutorado em
Educação da Primeira Infância na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e é
fundadora e oradora de Family Matters, uma organização cristã sem fins lucrativos estabelecida em 1982 para promover relações familiares sadias. Ela publicou mais de 35 livros, escreveu centenas de artigos, dirigiu seminários sobre casamento e dirige um programa diário de rádio — Tem um Minuto para Sua Família? — transmitido atualmente em mais de 800 emissoras.
A carreira de Kuzma como escritora começou faz alguns anos, em parte como
resolução de Ano Novo entre marido e mulher. Seu marido, Jan, sugeriu que
cada um deles escrevesse um artigo por ano. “Ele escreveu dois”, lembra Kuzma
com um sorriso, “e os dois foram publicados. Eu escrevi um, e este foi rejeitado”.
Depois da rejeição, ela pensou que jamais escreveria de novo. Mas alguns anos
mais tarde, leu um artigo promovendo castigo físico como forma de disciplinar
crianças. Ela diz: “Fiquei furiosa! Fiquei tão zangada que gritei para meu marido, ‘Como podem fazer isso?’ Ele replicou: ‘Se você fica tão zangada por isso,
não grite para mim; escreva uma refutação’”. Quando a Dra. Kuzma viu seu
primeiro artigo publicado, diz ela: “Algo aconteceu comigo. Era como se Deus
colocasse um fardo sobre meu coração para escrever”. Ela considera seu sucesso
como um chamado e um dom de Deus e crê que Ele lhe abriu a porta para comunicar uma mensagem importante ao mundo. Como resultado, milhares têm
sido abençoados.
A Associação de Mulheres Adventistas, reconhecendo a contribuição de
Kuzma, honrou-a recentemente com a distinção de “Mulher do Ano de 1998”
em vida familiar.

■ Em sua opinião, qual é o maior desafio
que a família enfrenta?
O caráter dos filhos. Se educarmos
nossos filhos de modo apropriado nos
primeiros anos, e os tratarmos de modo
tal que percebam a Deus como um Deus
de amor, muitos problemas serão aliviados. O desenvolvimento do caráter é
uma tarefa muito ampla, porque inclui
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basicamente tudo — conduta, pensamentos, atitudes, desejos e emoções.
Tenho tentado desenvolver um programa abrangente que leve as crianças do
nascimento até à escola secundária —
seu preparo para o casamento e para a
formação da geração seguinte.
A maior parte dos pais não faz um
curso sobre paternidade enquanto não

enfrenta problemas com os filhos.
Quando seu filhinho de dois anos bate
o pé e diz Não!, os pais começam a pensar: “Bem, como conseguir que ele diga
Sim?” Minha sugestão é que antes de a
criança ser dedicada, os pais deviam fazer um breve curso para aprender sobre
o desenvolvimento do caráter. Deviam
ser ensinados como uma criança se desenvolve e o que podem esperar nas diferentes etapas. Foi por isso que preparei os materiais para a dedicação do
bebê e ajudei com a série Ladder of Life
(Escada da Vida, publicada pela Review
& Herald).
■ Como podem as pessoas ter uma relação
matrimonial que não somente dure, mas
também viceje?
Comece no começo. Mesmo antes
do casamento, é muito importante tomar decisões apropriadas. É fácil “enamorar-se” de alguém, se você der muito
de si mesmo a essa pessoa. Mas muitas
das pessoas pelas quais você se enamora
não são do tipo com o qual seria fácil
viver.
No casamento, o compromisso é absolutamente vital. Se ambos têm compromisso um com o outro e com seu
casamento, poderão enfrentar qualquer
dificuldade com o auxílio de Deus.
Através de enfermidades ou perda financeira ou qualquer crise, eles poderão resolvê-la se estiverem comprometidos com seu casamento. O amor pode
ser renovado.
Considere o casamento como uma
série de transações “bancárias” envolvendo relação. Você faz certos depósitos e certas retiradas na conta de seu
cônjuge. Se você estiver fazendo muitas
retiradas por causa de sua crítica ou cólera, ou porque não estão passando
tempo suficiente juntos, logo descobrirá que sua conta de amor tem pouco ou
nenhum crédito. E se você está fazendo
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muitos depósitos na vida de alguém
que não é seu cônjuge, ou se ele está fazendo depósitos na sua, a conta daquela pessoa crescerá em seu coração e você
começará a enamorar-se daquela pessoa. É assim que os namoros começam.
Portanto, o alvo é manter a conta de
amor de seu cônjuge transbordando.
Seja muito cuidadoso com as retiradas.
■ Muitos universitários estão tentando administrar casamento, crianças, estudos e
um emprego de meio expediente. Que podem fazer para tornar suas vidas um pouco
mais manejáveis?
É muito difícil criar uma família e
estudar. Incentivo os jovens a estudarem tanto quanto possível antes de terem filhos, porque com mais instrução
eles podem pedir maior flexibilidade
em seu futuro emprego, o que lhes permitirá estar com sua família quando
isso for realmente importante.
Quando você tenta estudar e tem esposa e filhos para manter, a situação
exige tempo e algum aspecto terá de sofrer. Em muitos casos, as crianças é que
são sacrificadas — passam horas em creches e só vêem seus pais cansados
quando voltam para casa. Freqüentemente crescem sem a atenção de que
necessitam para se sentirem amadas.
Se as famílias de estudantes começam a sentir o estresse de muito que fazer e se seus filhos estão sofrendo, precisam reavaliar e planejar seus estudos e
carreiras para se adequar à etapa em
que suas famílias se acham. Pode significar fazer sacrifícios financeiros, mas se
você satisfaz as necessidades emocionais de seu cônjuge e filhos, então tudo
o mais virá a seu tempo. Você poderá
ter mais tarde a oportunidade de completar seus estudos e obter o emprego
que deseja. Não tente fazer tudo se sua
família acaba sendo sacrificada.
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E não tente fazer tudo só. Humilhese e peça ajuda de sua igreja ou de amigos, de modo que seus filhos não tenham de sofrer. Se você está estressado,
com nervos em frangalhos, provavelmente descontará suas frustrações nas
pessoas com as quais convive. Um bom
grupo de apoio poderá ajudá-lo a superar essas situações. Os pais cujos filhos
estão crescidos também podem ser de
grande auxílio. Por vezes, gostariam de
cuidar do bebê enquanto a mãe está
numa aula noturna duas vezes por semana.
■ Muitas vezes, quando as pessoas estão
em situação difícil, receiam consultar um
conselheiro. Como as encorajaria a buscar
ajuda?
Eu as aconselho a considerar o aconselhamento como um programa de aulas particulares — como uma classe de
estudo independente numa escola superior. Você pode freqüentar uma classe
grande para instruções gerais, ou buscar
aconselhamento individual onde pode
aprender muito mais depressa e passar
mais rapidamente para a solução de
seus problemas.
Programas em pequenos grupos podem ajudar as pessoas a aprender por
que agem como agem. Os Drs. Ron e
Nancy Rockey, membros do Ministério
para a Saúde da Família de “Fé Para
Hoje”, crêem que a maioria das pessoas
com problemas emocionais pode, com
a ajuda de Deus, lidar com essas situações se tem a informação correta. Os
Rockeys criaram uma série excelente de
vídeos e manuais que podem ajudar os
estudantes a se informarem sobre si
mesmos. (Entre em contato com Faith
for Today ou Family Matters.)
O conhecimento que o Senhor nos
deu para curar relações rompidas é incrível. Nós, que cremos que Ele logo

virá, devíamos saber que Deus quer que
os corações dos pais se voltem para seus
filhos e que os corações dos filhos voltem para os pais. Creio que o Senhor
nos está ajudando a reunir essas informações para que as famílias achem cura
e estejam prontas para Sua volta.
■ Que diria a estudantes que enfrentam decisões importantes na vida?
Ao lançar um olhar retrospectivo sobre minha vida, os fracassos têm sido
sempre um degrau para o êxito. Realmente penso que qualquer um que obtém sucesso não o faz num vácuo. Em
minha vida, uma combinação de famílias e amigos se preocupou o bastante
para dar um pouco de seu tempo, a fim
de me encorajar e me ajudar a ir além
do que eu imaginava.
Deus me deu esta vocação. Não era
meu plano, mas Ele abriu as portas. A
instrução que adquirimos é um dom recebido daqueles que nos incentivam e é
um dom de Deus. Por ser um dom, temos a responsabilidade de fazer algo
pelos outros. “De graça recebestes, de
graça dai” (Mateus 10:18).

Entrevista por Michael Peabody
Michael Peabody é estudante de Direito
na Pepperdine University em Malibu, Califórnia. Seu E-mail: mke@I-empire.com
Endereço da Dra. Kuzma: Family Matters; 990 Red Hill Valley Road, SE; Cleveland, Tennessee 37323; E.U.A.
E-mail: 74532.333@compuserve.com
Número do telefone gratuito para solicitar informações de Family Matters nos Estados Unidos: 1-800-309-5683.
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Perfil
Manuel Escórcio
Diálogo com um cantor internacional da África do Sul

M

anuel, um primeiranista do Heidelberg College na África do Sul, estava cantando no chuveiro. O preceptor do dormitório seguiu a música, escutou do corredor e mais tarde sugeriu que Manuel entrasse
no coral e desenvolvesse seu talento com aulas de canto. A partir daquele
dia, Manuel Escórcio não parou de cantar.
Escórcio é uma celebridade na África do Sul onde, como principal tenor
residente da Ópera da Cidade do Cabo, cantou em mais de 40 apresentações, desde A Flauta Mágica de Mozart até O Barbeiro de Sevilha de
Donizetti e O Estudante Príncipe de Lehar. Fãs devotados o escolheram
duas vezes como “O Cantor Mais Popular” da África do Sul — em 1986 e
1990. Três de suas 27 gravações alcançaram o status de Disco de Ouro e
uma o de Platina. Seu disco compacto Sinfonia de Louvor obteve a distinção “O Melhor CD Evangélico” em 1996.
Escórcio graduou-se do Heidelberg College em 1972 com um diploma de
Teologia. Embora tivesse planejado trabalhar como pastor, seu talento musical o desviou desse alvo para a emoção da execução musical em público.
Completou o bacharelado em Música na Universidade de Stellenbosh em
1976, e depois estudou com professores de mérito na África do Sul e na Inglaterra.
Escórcio obteve mestrado em Música em 1982 na Universidade da Cidade
do Cabo. Sua dissertação “Paralelismos e Analogias entre o Estilo Ópera e o
Estilo Drama nas Peças de Shakespeare”, descreve a direção de sua vida
desde aquele chuveiro musical em Heidelberg. Prêmios e sucessos multiplicaram-se para Escórcio. O governo português conferiu-lhe o título de
“Comendador da Ordem do Príncipe Henrique Navegador”. Em Salzburgo,
Áustria, obteve a distinção de “Melhor Cantor” da Academia de Música. E
sua terra natal o agraciou como a “Personalidade Mais Popular nas Artes
Musicais”.
Depois, em 1992, enfrentando o sentimento de um vazio pessoal, Manuel
Escórcio volveu às suas raízes religiosas. “Eu queria fazer algo mais positivo
do que apresentações centradas no eu”, diz ele. “Queria servir a Deus plenamente.”
■ Você era um astro bem-sucedido na ópera; agora você se encontra num ministério
musical cristão. Qual é a diferença, e como
você se sente depois da mudança?
Como astro da ópera eu estava aí
para mim mesmo, só para fazer estardalhaço, para que as pesoas vissem como
eu era “o tal”. Toda a minha experiência se orientava para a proeza vocal —
para exibir o que eu podia fazer. Queria
aplausos para mim mesmo e desejava o
maior número possível de elogios. Embora eu ainda precise de proeza vocal e
excelência, a função principal agora é a
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mensagem e não a técnica vocal. Não
estou nisso para cantar mais alto ou
mais baixo do que o fulano ao meu
lado. Minha música tornou-se subserviente à mensagem de Deus. Tenho-me
tornado um instrumento para Ele, uma
voz imbuída com o Espírito Santo. Melhor de tudo, nunca me senti mais feliz!
■ Por que escolheu mudar?
Estava cansado do mundo vazio e
cheio de orgulho da ópera. É um lugar
muito solitário. Há sempre uma dúzia
de cantores esperando pelo momento
em que sua voz lhe falhará. Você está só
num lugar onde ninguém entrará para
ajudá-lo. A ópera é também um mundo
desequilibrado e volátil, onde todo departamento ignora a Cristo e está cheio
de superficialidade. Eu tinha tudo — dinheiro, fama, louvor — e mesmo assim
nada. Era infeliz.
■ Sente falta de cantar música de ópera?
Não. Não mais posso fazê-lo. Não,
desde que o Espírito Santo me falou em
1990. Um amigo cristão veio para mim
num daqueles momentos especiais de
carência e insistiu para que confrontasse a questão de minhas conexões espirituais. Lembre-se, eu estudei ópera durante 13 anos. Tinha feito compromisso
com a observância do sábado e muito
mais. Ele mostrou-me que era tempo de
voltar.
■ Você deixou um emprego de alta visibilidade e bom salário quando renunciou como
principal tenor residente da Ópera da Cidade do Cabo. Que aconteceu com sua carreira desde então?
Estou numa aventura com Deus e
minha vida é um ministério. Ocasionalmente canto alguma música clássica
leve e vendo obras de arte de artistas
que aprecio como forma de ter uma
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renda, de modo a dar vida a meu ministério. Imagine quão especial isso é. Recebo um convite de um amigo ou de
um conhecido que gosta de boa música
e de belas artes. Assim, carrego meu Volkswagen com obras de arte, um sistema
estéreo, fitas para música de fundo e
uma caixa de CDs e viajo para a casa
dele, para uma noite de música e ministério. Minha tarefa naquela noite é partilhar Jesus, meu melhor amigo, com
meus novos amigos em seu lar. Muitas
vezes há 60 ou 70 vizinhos que vêm
para comprar quadros, sociabilizar-se e
ouvir boa música. Quanto a mim? Ali
estou para ministrar!
■ Que o levou a combinar a venda de obras
de arte à música nessas noites sociais?
Descobri que quadros de qualidade
dão-me a oportunidade perfeita para falar de Deus. De algum modo sei o que
as pessoas estão procurando e assim
elas entram em contato comigo pedindo tipos específicos de arte original. Localizo o que elas querem, trago-as para
as exibições e então falo com elas, honestamente. A melhor maneira para falar de Deus é sendo um negociante de
arte honesto — um cristão com a ética
de Cristo nos negócios. Invariavelmente, junto com a obra de arte, eu lhes
dou um cassete ou um CD. Freqüentemente, falo por bastante tempo e com
alegria de meus princípios cristãos e explico como Deus quer ser parte de nossa
vida.
■ Que torna este ministério eficaz para
você?
As pessoas confiam em mim. Você
nunca pode dar um estudo bíblico sem
primeiro fazer contato com as pessoas.
Torne-as seus amigos. Mostre-lhes que
você merece confiança. Não use sua Bíblia como uma AR-15 para eliminar a
oposição e provar sua verdade. Antes,
use a Bíblia para mostrar o amor de
Cristo e fazê-los seus amigos. Fale de Jesus e enfatize os pontos que nos ligam
como cristãos.
■ Sua personalidade é um misto de energia
e emoção. Como consegue dar-se dia após
dia?
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Procuro conservar-me em boa forma.
Faço “cooper” três ou quatro vezes por
semana e me alimento de modo sadio
para manter elevado meu nível de energia. Ando sozinho em meio à natureza,
ouço boa música, leio bons livros e deleito-me no amor de Deus. O dar só
pode ocorrer em proporção com a energia que possuo. Dou, não apenas como
um ato mecânico, mas um dar real —
partilhando, comunicando, confortando, fortalecendo e edificando o corpo
de Cristo. Você vê, para mim não existe
mais um público. São agora apenas
meus amigos e é minha tarefa “quebrar
o gelo”, ir direto a seus corações. Um
minuto rimos e no minuto seguinte
choramos. O tempo todo, dou direto
de meu coração a seus corações. É
exaustivo! E é a coisa mais energizante
que faço! Outro pormenor. O “dar” vem
de Deus, não de mim. O que Ele me dá,
preciso passar para a frente. Não posso
evitá-lo.
■ Qual é sua maior esperança?
Ouvir histórias de êxito de pessoas
que falharam: os bêbados, o assassino
de um policial, os que foram às profundezas e estão agora experimentando o
milagre da graça. Ser relembrado com
freqüência que a graça não é uma teoria, mas algo real! Quero ser um pequeno instrumento na roda da vida que
vem de Deus. Então, quando Deus derrama o óleo do Espírito Santo sobre
mim, a roda voa!
■ Que conselho você pode dar sobre como
a música deve ser usada na igreja?
Precisamos usar música que toque o
coração das crianças. Gosto de música
clássica para órgão e hinos arrebatadores para o culto na igreja. Mas, Deus é
como um pai. Ele tem muitas facetas
diferentes. Às vezes Ele é um juiz. Outras vezes Ele é professor, amigo, ouvinte e mais. Não devemos usar toda a nossa energia para retratá-Lo como um juiz
severo. Precisamos mostrá-Lo como
aquele cuja vida é cheia de alegria! Imagine, Ele faz hipopótamos gordos e rechonchudos e todo o exército de anjos
rompe em risada. Então, Ele faz girafas
e a hoste angélica canta diante do espe-

táculo. Deus nunca é enfadonho. Nossa
música deve mostrá-Lo como é. Devemos pôr de lado nossos preconceitos e
fazer música que atraia as crianças a
Cristo. Quando ensinamos as crianças,
alcançamos o futuro.
■ Que conselho dá para jovens cristãos que
têm grande talento musical?
Quatro coisas: (1) Não permita que a
crítica severa o desanime de fazer aquilo que Deus lhe pede que faça. (2) Ao
sentir e desenvolver seu idioma/linguagem/estilo musical, faça-o com orientação divina. O amor puro, sincero, honesto e gracioso de Deus pode ir mais
longe do que a distância que você percorre para fugir. Não aceite um Jesus
barato; em vez disso, deleite-se na riqueza de Seu dom e partilhe-o com alegria. (3) Nunca abandone a Jesus por
causa daquilo que outra pessoa possa
ter feito ou dito. (4) Não olvide o fundamental. Ser especial significa ser diferente interiormente, em suas atitudes e
decisões. Sua diferença é a diferença da
graça. Concentre-se nisso.

Entrevista por Dick Duerksen
Dick Duerksen é diretor de Desenvolvimento Espiritual do Florida Hospital, Orlando, Flórida.
Endereço de Manuel Escórcio: P.O. Box
565; Newlands 0081; Pretoria, Jauteng;
África do Sul.
E-mail: M_escorcio@hotmail.com
Álbuns religiosos disponíveis: Symphony
of Praise, I’d Rather Have Jesus, I’ll Walk
With God, My Favorite Hymns, I have Returned, Irresistible Jesus. Álbuns seculares:
Simply Classics, The Tenor Voice, Love &
Romance. Contato para informações sobre
vendas: Manuel Escórcio, c/o Debi Austin;
805 Evergreen Drive; Lodi, Califórnia
95242; E.U.A. Telefone 209-339-0317.
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Logos
Ulrich Frikart

Experimente o poder da
Palavra de Deus

A

Bíblia é incontestavelmente o livro
mais vendido no mundo. Todos
os anos mais de 30 milhões de
exemplares em 350 línguas são vendidos em mais de 170 países. Muitos milhões mais de porções da Bíblia são
acessíveis em mais de 2 mil dialetos. A
menor Bíblia já impressa tem o comprimento de um fósforo: 4,5 cm. Tem
3 cm de largura e 2 cm de espessura.
Este livrinho de 878 páginas foi impresso na Inglaterra. Não pesa mais do
que 20 gramas. Sempre levo comigo
uma cópia minúscula da Bíblia inteira. Este microfilme de 3x4 cm contém a Bíblia inteira na escala de
1:48.400; seu texto é perfeitamente
legível com um microscópio ou
quando projetado numa tela. Verdadeira curiosidade!
Apesar de tudo, a Bíblia é também
o livro menos compreendido!
“Aquele que crê sabe mais”, escreveu Erich Kästner. Numa sociedade
caracterizada por valores, credos e filosofias de toda espécie que desmoronam, é altamente significativo redescobrirmos a importância da revelação
de Deus, de modo a encher o vazio
existencial dentro de nós. O verdadeiro conhecimento que nos dá sentido à
vida e nos torna cônscios de nossa responsabilidade dentro da sociedade só
pode ser encontrado na Palavra de
Deus. Se rejeitam “a palavra do Senhor, que sabedoria pois teriam”? (Jeremias 8:9) “Porque o Senhor dá sabedoria” (Provérbios 2:6).
Deus Se revela em Sua Palavra. Aí
descobrimos quem Ele é, Seu plano
para nós, Suas promessas, reivindicações e julgamentos. A busca desta descoberta, a confrontação com o Deus
desta descoberta, dá a nossa vida propósito e significado, tanto individual
como coletivamente. Aceite-O, e a
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vida se alçará a novas alturas. RejeiteO, e os resultados serão impensáveis.
Onde estamos nós?
A necessidade de estarmos certos
de onde nos encontramos em relação
a Deus e Sua Palavra torna-se premente quando reconhecemos a seriedade
da controvérsia entre o Deus da verdade e vida e o deus da falsidade e morte, entre Cristo e Satanás. Muitos há
que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida;
pouco interesse tem para eles. Mas
essa luta se repete nos domínios de
cada coração.1
Esta controvérsia envolve a batalha
pela lealdade da mente e coração humanos. “Quem possui nosso coração?
Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores
energias? Se somos de Cristo, nossos
pensamentos com Ele estarão e nEle
se concentrarão as nossas mais doces
meditações. Tudo que temos e somos
a Ele será consagrado. Teremos o desejo de refletir a Sua imagem, possuir
Seu Espírito, cumprir Sua vontade, e
agradar-Lhe em tudo”.2 Se nossa lealdade pertence a Satanás, as conseqüências para nossa vida e propósito seriam justamente o contrário. Porque o
propósito expresso de Satanás é desorientar nossa liberdade e autonomia,
livrar-nos de todas as restrições e levar-nos a rejeitar a Deus e Seus reclamos absolutos.
É aqui que a Bíblia tem um papel
crucial. Não somente nos dá uma
perspectiva correta de onde nos encontramos e do que devemos fazer
nesta controvérsia, mas também nos
guia ao tomarmos decisões. Mostra-
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O que é importante
Há cerca de trinta anos, na véspera
do Natal, alguém longe de estar sóbrio
saiu de um bar em Paris com amigos
igualmente bêbados. Ao estarem a
ponto de atravessar uma rua, encontraram-se com um grupo de cristãos
cantando. Os bêbados dirigiram-se ao
grupo e, antes mesmo que pudessem
dizer uma palavra, um dos cantores
abriu sua Bíblia e leu: “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira, que
deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê, não pereça,
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mas tenha a vida eterna”. Então o
cantor deu a referência: João três, dezeseis!
O bêbado ficou aturdido e exclamou a seus companheiros: “Esse sou
eu! Ele falou de mim!” Seu nome era
de fato João. Casara-se três vezes. E tinha dezeseis filhos. Naquele momento, o Espírito Santo revelou-lhe onde
ele estava na grande controvérsia. O
homem reconheceu que era tempo de
fazer algumas mudanças em sua vida.
A passagem da Bíblia falou-lhe pessoalmente em nome de Deus. No dia seguinte, João narrou sua experiência a
alguns amigos. Um deles lhe ofereceu
um cartão de matrícula no curso de A
Voz da Profecia. Começou a estudar a
Bíblia com seriedade. Sua vida foi
completamente transformada. Alguns
meses depois, João deu um testemunho público de sua entrega a Crito
pelo batismo. Sim, o poder da Palavra
de Deus!
Há mais de trinta anos, encontreime com uma jovem cujos olhos eram
os mais belos no mundo. Ela era adventista do sétimo dia e eu não. Tornamo-nos amigos e ela me convidou a
estudar a Bíblia com seu pastor. Jamais me esquecerei daquele primeiro
estudo da Bíblia. Era sobre Daniel 2.
Fiquei fascinado enquanto o pastor
revelava como Deus dirige a história.

Pela primeira vez, aprendi que a história faz sentido, a vida tem propósito e
Deus Se encarrega de tudo. Descobri
quem eu era e porque estava aqui. Sabia que tinha um futuro seguro, com
Deus a me guiar. A Bíblia tornou-se o
guia de minha vida. Fui batizado. E a
moça que me introduziu nesta grande
descoberta tornou-se minha companheira de jornada.
O mesmo poder transformador da
Palavra de Deus está à disposição de
todos nós. Leia-a, sem querer manipular sua mensagem. Abrace-a, sem enfraquecer seus reclamos sobre sua vida
e conduta. Aceite-a como ela é, sem
permitir que dúvidas ou críticas lhe
corroam o poder. Você experimentará
sua energia transformadora e encontrará uma vida nova e gratificante.
Nascido na Suíça e tendo estudado engenharia, Ulrich Frikart é o presidente da
Divisão Euro-Africana dos Adventistas
do Sétimo Dia. Seu endereço: P.O. Box
219; 3000 Berne 32; Suíça.
Notas e referências
1. Ellen G. White, O Desejado de Todas as
Nações (Sto. André, S. Paulo: Casa
Publicadora Brasileira, 1979), pág. 116.
2. White, Caminho para Cristo (Sto. André,
S. Paulo: Casa Publicadora Brasileira,
1984), pág. 58.

Não poderíamos achar nenhum outro mestrado
de Engenharia de Software como o nosso.
Eis o que torna exclusivo o nosso curso:
• Sessões curtas, intensivas (permitindo que
profissionais assistam às aulas)
• Currículo orientado para o objetivo
• Projetos com os mais modernos ambientes de
desenvolvimento, ferramentas comerciais e
técnicas de engenharia de software
• Calibre do pessoal docente
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nos o que é certo ou errado, e ajudanos a escolher aquilo que é correto. A
mente que repousa sobre a Palavra de
Deus, refletindo sobre seu propósito e
obedecendo-lhe as diretrizes, só pode
estar sintonizada com o Autor da Palavra. O apóstolo tinha razão: “Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redargüir,
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).
Não importa em que ponto estamos da história, o estado espiritual do
povo de Deus sempre dependeu de
sua atitude para com a Palavra. Nenhuma distinção quanto à relevância
da Bíblia pode ser estabelecida entre o
Velho e o Novo Testamento, entre a
época em que a teologia reinava soberana e a época em que a rodovia eletrônica parece empurrar-nos a alturas
vertiginosas, ou entre o hoje e o amanhã.
A Bíblia sempre será uma “lâmpada” para nossos pés e uma “luz” para
nosso caminho (Salmo 119:105). Confesse-lhe fé, estude sua teologia, obedeça-lhe ao chamado, pratique seus
princípios e você sempre colocará a
vida numa trajetória melhor e mais
gratificante. Você sempre se verá
como o homem sábio que construiu
sua casa sobre a rocha sólida. Venha o
vento, venha a chuva, venha o caos,
venha o desespero, a casa permanece
firme. “Aquele que faz a vontade de
meu Pai que está nos céus” entrará no
reino dos céus (Mateus 7:21, 24-27).
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Vida Universitária
Martin W. Feldbush

Como ser um
verdadeiro amigo
Dicas úteis sobre relações interpessoais para estudantes
universitários

O

telefone soou com insistência.
João ficou surpreendido ao ouvir a voz familiar de Will, seu colega de quarto. “ Minha irmã sofreu um
acidente de carro.” Will parecia muito
agitado. “Ela teve ferimentos graves.
Você pode encontrar-me na sala de
emergência do hospital?” A caminho
do hospital da universidade, João se
perguntava: “Que devo fazer? Que
posso dizer”? Então lembrou-se das
palavras de um conselheiro, num seminário de dicas que ajudam numa
crise como essa. Três palavras: personalize, estabilize e verbalize. Instantaneamente, João sabia como começar seu
ministério de conforto e apoio ao seu
amigo aflito.
Quando entrou na sala de espera
do setor de emergência e viu o sofrimento na face de Will, suspirou uma
oração e moveu-se através da sala na
direção de seu amigo que estava sentado. Assentando-se, pôs a mão sobre
o ombro de Will. “Como está Janete?”
perguntou.
A presença amistosa de João e suas
palavras simples iniciaram um processo de muitas fases banhado em oração, guiado pelo Espírito Santo e bem
fundado num conhecimento sólido
do comportamento humano. Sabia
que em tempos de crise um auxiliar
pode oferecer diferentes tipos de ajuda, desde o simples — fato de estar
presente — até à resolução de problemas. Reconhecia, no entanto, que antes de poder ajudar em quaisquer destes níveis, precisava construir uma
“rampa” ou criar um ambiente no
qual, e mediante o qual, este ministério de cura pudesse realizar-se. Foi aí
que as três palavras do conselheiro
entraram em jogo: personalizar (João
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precisava concentrar-se em estabelecer uma presença amistosa), estabilizar (ajudar a introduzir ordem se a situação é caótica) e verbalizar (criar um
ambiente no qual seu amigo possa
conversar com segurança sobre o
ocorrido e dizer como se sente a respeito). Antes do amanhecer — e da
boa notícia de que Janete havia passado bem pela cirurgia de emergência e
se restabeleceria plenamente — João e
Will tinham conversado, vertido lágrimas, feito telefonemas e cuidado
de outros arranjos, reclamado as promessas das Escrituras, orado e crescido
em sua intimidade no Senhor.
O que João fez é parte importante
de um ministério de ajuda entre pessoas. Este ministério é significativo ao
lidar com situações de crise e sua importância é cada vez mais reconhecida
por conselheiros, tanto seculares
como cristãos. Este artigo vai tratar
dos fundamentos da teoria da crise,
meios de prestar auxílio, um modelo de
ajuda, procurando assistência profissional e seguindo o exemplo de Jesus.
Fundamentos da teoria da crise
O processo de ajuda interpessoal
tem sua estrutura, mas é adaptável a
muitas situações. A fim de compreender este processo, precisamos primeiro examinar alguns pontos básicos da
teoria da crise. Uma crise é essencialmente um momento decisivo, quando
algum acontecimento nos obriga a
perguntar: “Qual é o significado disso,
e que posso eu fazer a respeito?” As
crises mais comuns são de natureza
progressiva, resultando dos desafios
que encontramos durante as diferentes fases de nossa vida (adolescência,
casamento, criação dos filhos, enve-

lhecimento, morte, etc.). Outras crises
dependem da situação, em resposta a
acontecimentos específicos e por vezes imprevistos, tais como acidentes,
desastres naturais, perda de emprego,
morte inesperada e trágica, etc. Qualquer que seja a natureza do acontecimento, a crise não é o acontecimento em
si, mas nossa interpretação do acontecimento e nossa resposta ao mesmo.
A crise normal começa com um
acontecimento, seguido por uma avaliação interna do acontecimento. Perguntamos: “Que está acontecendo?
Aconteceu isso antes? Se aconteceu,
como foi que me arranjei? Fui bem sucedido? Vai funcionar de novo? Se
não, tenho os recursos para lidar com
ela agora?” Às vezes estas perguntas
são respondidas quase instantaneamente e sua resposta nos ajuda a interpretar se a presente situação é uma
ameaça ou não. Se concluirmos “Posso lidar com isso”, a crise é evitada.
Mas se nossa reação é outra (“Nunca
enfrentei isso antes”, “Não sei que fazer”, “Não estou apto para lidar com
isso”), nós invocamos nossos recursos
e procuramos responder. Se temos êxito em manejar a questão, a crise é resolvida. Se não, somos atirados num
estado de crise. Neste ponto, freqüentemente precisamos de uma pessoa de
confiança. A chave consiste em compreender que a crise é nossa resposta
interna e não o estímulo externo. O
cerne do cuidado em uma crise é ajudar as pessoas a enfocar o que pensam
sobre o que lhes está acontecendo.
Como podemos ajudar?
Há diversos meios clássicos pelos
quais podemos ajudar pessoas numa
crise. Alguns deles são:
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Evitar. Ajudar pessoas a desenvolver
estilos de vida que evitem tipos de
pressão que provocam crises.
Estabilizar. Cuidar de questões urgentes, ajudando a introduzir ordem e
forma numa situção caótica.
Reexaminar. Mediante o ouvir atento e diálogo apropriado, ajudar as pessoas a examinar e testar suas percepções, freqüentemente ajudando-as a
ver as coisas de modo diferente. As Escrituras e a oração podem ajudar as
pessoas a ganhar uma nova perspectiva e uma compreensão de que não estão sós.
Reduzir o surgimento de tensões. Os
auxiliares cristãos podem utilizar as
Escrituras, a oração, meditação e o ouvir para reduzir a pressão emocional e
física provocada pela conexão entre
mente e corpo.
Ventilar a reação ao estresse. A boa
técnica de ouvir provê um ambiente
seguro no qual as pessoas podem falar, ajudando assim a diminuir reações tensas.
Resolver o problema. Às vezes podemos ser apenas uma presença confortadora ou uma ajuda numa das maneiras relacionadas acima, mas outras
vezes podemos ser capazes de utilizar
uma abordagem simples visando a
uma solução, e deste modo eliminar
alguns fatores que ajudaram a provocar a crise.
Estas abordagens envolvem desenvolver certa perícia interpessoal de
ajuda, como ouvir atentamente, perguntar apropriadamente, solucionar
problemas e assim por diante. (Ver
“Leitura suplementar” como excelente auxílio nestas áreas.)
Desenvolver um modelo básico
para prestação de ajuda
Embora não haja uma “receita”
fixa para ajudar pessoas em crise, um
modelo básico incluiria o seguinte:
1. Estabeleça uma presença amistosa. Logo de início, o processo de ajuda
precisa garantir uma presença amistosa para a pessoa em crise, a fim de lhe
despertar a confiança. Isso é feito primariamente através de linguagem
não-verbal (linguagem do corpo) e pa-
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raverbal (rapidez da fala, tom de voz),
e não apenas por palavras. Uma postura atenciosa, bom contato do olhar,
toque apropriado, uma fala mansa
com tom de voz carinhoso e outras
técnicas de comunicação podem dizer
nos primeiros segundos: “Eu me preocupo e estou aqui para ajudá-lo”.
2. Dê instruções, se necessário, e seja
tão breve quanto possível. Uma situação
caótica pode requerer intervenção direta para cuidar de necessidades práticas e imediatas e para restaurar alguma ordem e direção. Precisam ser feitos telefonemas? É necessário recomendar decisões urgentes? Há necessidade de transporte ou outra ajuda?
Às vezes a pessoa se sente assoberbada
com necessidades práticas de modo a
bloquear a verbalização necessária,
que você deseja encorajar.
3. Provoque a conversa. Deixe que a
pessoa em crise fale do que ocorreu e
como se sente a respeito. O cerne do
cuidado interpessoal é tornar-se um
bom ouvinte de histórias, muitas vezes repetidas. Desenvolva sua perícia
de ouvir, a ponto de poder extrair a
história mediante perguntas apropriadas e comportamento atencioso. O
que você escuta vai levá-lo a avaliar as
necessidades e a planejar sua estratégia.
4. Comece a avaliar as necessidades
espirituais. Este não precisa ser um
processo complicado. Uma avaliação
pode envolver respostas a três perguntas: Vê a pessoa a si mesma como
filho(a) de Deus, ou rejeitou a si própria? Sente-se a envolvida numa comunidade carinhosa, ou se sente isolada dos outros? É Deus visto como
estando presente e cuidando ou como
tendo abandonado a pessoa? Perguntas cruciais como essas começam a iluminar questões espirituais e dar dicas
de como responder.
5. Considere e utilize diferentes opções. Recapitule os métodos clássicos
de ajuda mencionados acima. Como
pode você melhor assistir a pessoa carente? Comportar-se como bom ouvinte e ajudador aliviará a tensão?
Pode uma meditação tranqüila e o uso
das Escrituras com oração ajudar a re-

duzir a pressão? Há problemas solúveis que contribuíram para a crise?
Pode você usar métodos simples de
solução que ajudarão a resolver o problema? Lembre-se de que seu uso das
Escrituras, da oração e de encorajamento espiritual precisa harmonizarse com as necessidades espirituais observadas a fim de ser relevante e útil.
6. Encaminhe a pessoa a um profissional, se necessário. Lembre-se de que
você está provendo ajuda e amizade,
não servindo como terapeuta ou conselheiro. Não minimize a importância
disso, mas também não hesite em sugerir que seu amigo veja um profissional, se necessário. Encaminhamento é
diferente de transferência. Transferência é quando o cuidado de uma pessoa
é entregue inteiramente a outra; encaminhamento é quando o círculo de
atenção é simplesmente ampliado
para incluir um profissional qualificado. No caso do encaminhamento,
você continuará a ser um amigo que
se interessa e apóia.
Indicar ajuda profissional
Seguem-se algumas das condições
que assinalam a necessidade de enca-

Jesus, o Auxiliador
Um exemplo freqüentemente esquecido, mas poderoso, de ministério
em ocasiões de crise é encontrado no
ministério de Jesus a dois amigos contristados. Leia Lucas 24:13-35 e veja se
descobre exemplos dos princípios seguintes discutidos no artigo:
• Estabelecimento de uma presença amistosa
• Boas técnicas de ouvir
• Uso apropriado de perguntas
para fazer com que a pessoa
“conte a história”
• Intervenção adaptada a uma necessidade específica
Há outros exemplos de cuidado em
situações de crise? Leia a citação do livro A Ciência do Bom Viver usada neste
artigo e reflita sobre como você pode
imitar o ministério de Jesus como auxiliador.
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minhamento a um profissional:
1. Ameaça de violência contra si
próprio ou contra outros.
2. Risco de suicídio ou homicídio.
3. Comportamento psicótico (perda de contato com a realidade,
alucinações, paranóia, pensamento irracional, etc.)
4. Mudanças de humor, de emoção
e comportamento que parecem
ocorrer sem estímulos exteriores
perceptíveis.
5. Depressão clínica (tristeza/desamparo/desespero persistentes,
pensamentos de morte ou suicídio recorrentes, perda de interesse e prazer nas atividades usuais,
etc.).
6. Confusão extrema e persistente.
7. Qualquer situação que estiver
além do alcance de sua competência.
8. Dependência de substâncias químicas.

Leitura suplementar
W. H. Hunt, How Can I help? (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1994).
Eugene Kennedy, Crisis Counseling: The
Essential Guide for Nonprofessional
Counselors (New York: Continuum
Publishing Co., 1990).
Joseph Moore, Helping Skills for the
Nonprofessional Counselor (Cincinnati: St. Anthony Messenger Press,
1992).
John Savage, Listening and Caring Skills
in Ministry (Nashville, Tennessee:
Abingdon Press, 1996).
Howard Stone, Crisis Counseling (Philadelphia: Fortress Press, 1987).
David Switzer, The Minister as Crisis
Counselor (Nashville, Tennessee:
Abingdon Press, 1989).
——————, Pastoral Care Emergencies: Ministering to People in Crisis
(Minneapolis: Paulist Press, 1989).
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9. Sentimentos incomuns de atração sexual.
10. Qualquer desordem física (neste
caso, o encaminhamento é a um
médico).
Seguir o modelo de Jesus
Nenhuma vocação mais elevada
nos é dada como cristãos do que a de
seguir as pegadas de Jesus. “Aquele
que diz que está nEle, também deve
andar como Ele andou” (I João 2:6).
Uma resenha simples do exemplo
de Jesus é dada por Ellen White em A
Ciência do Bom Viver, pág. 143: “Unicamente os métodos de Cristo trarão
verdadeiro êxito no aproximar-se do
povo. O Salvador misturava-Se com os
homens como uma pessoa que lhes
desejava o bem. Manifestava simpatia
por eles, ministrava-lhes às necessidades e grangeava-lhes a confiança. Ordenava então: ‘Segue-Me’”.
Note os cinco passos básicos no ministério de Cristo: amizade, empatia,
cuidado de necessidades percebidas,
desenvolvimento da confiança e convite às pessoas para segui-Lo. Os primeiros três foram dados incondicionalmente, quer as pessoas Lhe respondessem quer não. Esses atos de ajuda,
entretanto, eram o fundamento sobre
o qual se edificava a confiança. Uma
vez estabelecida a confiança, o convite para segui-Lo tornava-se a extensão
natural da amizade, e não uma intromissão.
Ser um ajudador
Talvez este breve artigo o tenha
motivado a tornar-se um auxiliar efetivo e amigo das pessoas carentes.
Como você começa?
1. Assista a uma classe ou seminário sobre cuidado em tempo de crise.
Entre em contato com seu hospital ou
com um número de telefone que responda a pessoas em crise e pergunte
se você pode assistir às classes que
oferecem para seus voluntários. Faça
um curso intensivo sobre elementos
específicos do processo de ajuda, especialmente sobre a habilidade de ouvir.
2. Leia alguns dos livros alistados
sob “Leitura suplementar”, ou outros

sobre ajuda a colegas.
3. Converse com um conselheiro
profissional sobre habilidades de ajuda, sua eficácia e limitações.
4. Seja sensível às necessidades ao
seu redor. Seja aberto à direção do Espírito Santo e procure andar como Jesus andou. Encontre oportunidades
de ser amigo e ajudador — uma bênção às pessoas carentes.
Martin W. Feldbush (D.Min., Seminário
Teológico McCormick) é diretor-associado
dos Ministérios Adventistas de Capelania
da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Seu endereço postal: 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, Maryland
20904; E.U.A.
E-mail: feldma@nad.adventist.org

Em nome…
Continuação da pág. 19.
como em sua confiança em Jesus
(Apocalipse 14:12).
Roberto Badenas (Th.D., Universidade Andrews) é decano do Seminário e leciona Teologia na Universidade Adventista de Saleve, França. Seu último livro é
Más allá de la ley (Madrid: Safeliz,
1998). Seu endereço: Boite Postale 74;
74165 Collonges-sous-Saleve Cedex;
França.
E-mail: 74617.1776@compuserve.com
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Em Ação
Estudantes trabalham unidos
no Chile

O

Chile é reconhecido como um
dos países que mais se preocupam com a educação na América Latina. Seu grau de alfabetização
atinge 95 por cento, e dois de seus poetas receberam o Prêmio Nobel em Literatura: Gabriela Mistral (1945) e Pablo Neruda (1971). A Igreja Adventista
do Sétimo Dia, com quase 100.000
membros, opera uma rede de escolas
elementares e secundárias, bem como
a Universidade Adventista do Chile,
localizada perto da cidade de Chillán.
Por várias razões, incluindo o fato
de nossa universidade não oferecer todos os programas nos quais nossos jovens estão interessados, mais de mil
estudantes adventistas freqüentam
instituições não-adventistas superiores através do país.
Muitos deles organizaram associações estudantis adventistas para apoio
mútuo e para coordenar serviços e
programas de evangelismo.
Uma destas associações é conheci-

da como GESA, uma sigla que em espanhol equivale a Grupo de Estudantes Adventistas de Curso Superior. Organizada na Associação Central do
Chile em 1996, inclui estudantes que
vivem na área metropolitana de Santiago, a capital do país, bem como jovens profissionais. O GESA tem patrocinado diversas atividades, tais como
ajudar a construir uma nova igreja em
Las Cabras, organizar retiros espirituais, prover serviços médicos e sociais
gratuitos para pessoas carentes, programas de Natal num hospital para
crianças e um congresso nacional para
universitários e profissionais adventistas.
Na Associação Sul do Chile, os estudantes estabeleceram comunidades
adventistas em três cidades universitárias e têm coordenado suas atividades com o apoio dos Departamentos
de Educação e do Ministério Jovem.
Em dois destes centros — em Concepción e Temuco — os estudantes ad-

ventistas administram suas próprias
residências integradas. Embora os edifícios pertençam à associação local, os
estudantes cada ano elegem sua comissão diretiva, aplicam os estatutos,
manejam as finanças, fazem vigorar
seu próprio código de disciplina estrita e estão ativamente envolvidos na
vida da igreja local. Os leitores interessados em se informar sobre estes
dois centros podem entrar em contato
diretamente com seus dirigentes: Adventist Students Home — Concepción, Orompello No. 148, Concepción,
Chile; ou Adventist Students Home —
Temuco, San Francisco No. 932, Temuco, Chile.
Relatado pelo Dr. Marcelo Carvajal, diretor do Departamento de Educação e coordenador da CAUPA na União Chilena. Seu
endereço postal: Casilla 71, Correo 34; Las
Condes, Santiago; Chile.
E-mail: uchadven@ctc-mundo.net

Residentes do Lar de Estudantes Adventistas em Concepción,
estabelecido em 1962.
Residentes do Lar de Estudantes Adventistas em Temuco, estabelecido em 1986.
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Ponto de Vista
Dez razões por que
creio em Deus
Hector Hammerly

Embora não possa provar que
Deus exista, com base nas
evidências devo concluir que
Ele existe.
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“

N

o princípio... Deus” (Gênesis
1:1). Esse é o fundamento de
meu ser, minha esperança e
meu destino. Sem este firme fundamento de crença em Deus, a vida é vazia.
Alguns acham difícil crer num Deus
vivo e pessoal. Alguns acham estranho relacionar-se com Deus num nível profundo e significativo. Não eu.
Para mim Deus é real, tão real como se
poderia esperar — para guiar, corrigir
e orientar na jornada da vida. Ao refletir sobre minha fé em Deus, posso
pensar pelo menos em 10 razões para
essa convicção.
1. Creio em Deus por causa da
grande beleza que a maior parte da
natureza ainda exibe. A beleza da natureza é desnecessária sob o ponto de
vista evolucionista. A natureza fala de
desígnio com um pendor para a beleza.
2. Creio em Deus por causa da ordem, complexidade e complementaridade da natureza. A maior parte
das coisas na natureza opera num
conjunto harmonioso e parece feita
uma para a outra, como as peças de
um gigantesco quebra-cabeça. Isso revela desígnio, e não ocorrência casual.
3. Creio em Deus por causa das
numerosas maneiras pelas quais a
ecologia, o ambiente, a posição e os
movimentos de nosso planeta satisfazem as necessidades da vida na
terra, dentro de limites estreitos.
Isso, de novo, é muito mais provavelmente o resultado de desígnio e não
de casualidade.
4. Creio em Deus por causa de
pessoas como Albert Schweitzer,
Madre Teresa e milhões de outros
seres humanos dispostos a sacrificar-se. Vidas e impulsos altruísticos
contradizem a “sobrevivência do mais
forte” no cenário de unhas e dentes

proposto pelos evolucionistas. O sacrifício próprio testifica da existência
de uma Presença boa e amorosa no
mundo e no universo, uma Presença
que influencia muitos a serem amorosos e generosos, independentemente
de seus próprios interesses. Não há
vantagem evolucionária em agir assim.
5. Creio em Deus por causa dos
bons traços de caráter que muitas
pessoas ainda possuem, apesar de
fortes influências negativas. Estoume referindo a qualidades, tais como
honestidade, generosidade, perdão,
tolerância, equilíbrio, paciência, determinação, amor por aqueles que não
são amoráveis, e assim por diante. Admiramos todas essas qualidades porque são, com efeito, qualidades divinas, exemplificadas por Deus. A maior
parte delas é contrária ao princípio
evolucionista, segundo o qual cão devora cão. Muitos incrédulos, naturalmente, têm caracteres excelentes; mas
não é isso u’a manifestação não reconhecida da influência de Deus no
mundo?
6. Creio em Deus porque muitas
pessoas, inclusive eu, têm experimentado casos de proteção providencial contra perigos e têm tido a
satisfação de ver suas vidas superarem
todos os obstáculos, incluindo circunstâncias extremamente adversas.
Deus, que criou as leis da natureza,
não é escravo delas; Ele certamente
pode abrir exceções. Denominamo-las
“milagres”.
Creio que Deus está pronto para
proteger, guiar e abençoar aqueles que
nEle crêem e que estão dispostos a
obedecer-Lhe. Naturalmente, há pessoas que se consideram demasiado sofisticadas e independentes para se
submeterem a um Ser Supremo, e po-
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dem não aceitar o argumento. Mas ele
não deixa de ser verdadeiro.
7. Creio em Deus porque dezenas
de pesquisas científicas cuidadosas
têm mostrado que os crentes devotos desfrutam numerosas vantagens
sobre crentes nominais e sobre incrédulos. Os cristãos devotos são mais felizes, sadios, geralmente mais prósperos,
vivem mais e evitam um número maior
de patologias sociais do que os crentes
nominais ou os incrédulos. Não creio
em Deus para colher esses benefícios.
Com ou sem esses benefícios, posso
afirmar o efeito positivo da crença em
Deus sobre minha vida, meus pensamentos e minhas ações.
8. Creio em Deus porque os efeitos
destrutivos da impiedade sobre indivíduos e sociedades inteiras são tristemente evidentes. Esses efeitos incluem
falta de propósito, decadência moral,
crime, dependência de drogas e uma
deterioração da sociedade em geral.
9. Creio em Deus porque a alternativa não leva ao que é bom e prazenteiro na vida humana. A razão independente não é confiável, e não se pode
depender das mentes humanas mais
brilhantes para produzir sistemas filosóficos construtivos. Platão, por
exemplo, queria substituir a família
pelo Estado! Entre os pensadores “iluminados”, filósofos recentes tais
como Nietzsche propuseram um “super-homem” destituído de moralidade. O resultado foi o “desejo de poder” que se manifestou nos horrores
do nazismo. Sartre e Heidegger promoveram o existencialismo, cuja posição ateísta só leva ao desespero e ausência de significado. Tudo isso mostra que o pensamento humano não
orientado não merece confiança. Tem
por vezes produzido as distorções
mais devastadoras e os males mais terríveis — mesmo vindo de filósofos de
grande reputação.
10. Creio em Deus Criador porque a teoria alternativa das origens
— a evolução — está cheia de anomalias lógicas e lacunas de dados.
Considere o seguinte:
• Embora haja evidências de micro-evolução na natureza (mu-
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danças que envolvem adaptação
ao ambiente dentro da mesma
espécie de organismos), não há
evidência de que que os organismos, deixados sós, se tornam
mais complexos e sofisticados. O
oposto é que parece ser o caso.
Até mesmo as mutações revertem a suas formas anteriores.
• Não há evidência de que organismos de uma espécie possam
tornar-se organismos de outra
espécie — quer gradual, quer
subitamente. Nenhum fóssil intermediário verdadeiro foi encontrado. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, milhares de
fósseis intermediários já teriam
sido desenterrados. Ao contrário, o registro dos fósseis mostra
espécies distintas
com nenhum ou poucos assim-denominados intermediários.
• Quanto ao “equilíbrio pontuado”, a hipótese de que mudanças rápidas ocorreram em lugares isolados e depois se espalharam
não foi comprovada por
nenhuma evidência, já que não
se
encontraram esses lugares.
Soa mais como uma explicação
fantasiosa por falta de evidência,
do que alguma aplicação do método científico.
• As extremas complexidades da
célula, do cérebro humano, do
DNA e mesmo do aminoácido
mais simples, não poderiam ter
surgido por acaso, mesmo em
eras infindáveis. Esse “milagre
do acaso” é pensamento positivo
por parte daqueles que rejeitam
a idéia de um desígnio inteligen-

te. A probabilidade estatística de
que tal coisa aconteça é tão pequena que se torna impossível
para qualquer propósito prático.
Mesmo com todo o tempo no
universo, um vento forte soprando sobre um monte de sucata não poderia produzir um
Boeing 747. Nem pode um cérebro humano ou o código genético simplesmente “aparecer”
como resultado de forças naturais aleatórias.
Resumindo estes breves comentários sobre a teoria da evolução, parece
natural que pessoas que não fecham a
mente à existência de Deus achariam
mais lógico crer num Planejador Inteligente do que numa teoria defeituosa. A crença em Deus não é um recurso de mentes ociosas. Depois de examinar as provas a favor e contrárias, é
mais lógico ver uma Mente Inteligente operando no universo do que aceitar o castelo de cartas da evolução.
As dez razões acima parecem mais
do que suficientes para nos levarem a
aceitar a idéia de Desígnio Inteligente
— e de um Planejador Inteligente e
cheio de amor, isto é, Deus. Embora
eu não possa provar que Deus existe,
do exposto acima concluo que Ele
precisa existir e, portanto, não devo
resistir — ao Seu amor, direção e planos para minha vida.
Hector Hammerly (Ph.D., Ohio State
University) leciona Lingüística Aplicada
na Simon Fraser University, Colúmbia
Britânica, Canadá. Seu endereço: 2766
Daybreak Ave.; Port Coquitlam, BC;
V3C2G1 Canadá.

Visite nossa página na Internet
CAUPA: http:/www.adventist.org/education/amicus/home.htm
Diálogo: http://www.adventist.org/education/dialogue/home.htm
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Livros
The Perils of Progress: The
Health and Environment
Hazards of Modern Technology,
and What You Can Do About
Them,

Smart Love,
Nancy L. Van Pelt (Grand Rapids, Mich.:
Fleming H. Revell, uma divisão de Baker Book
House Company, 1997; 278 págs;
brochura).

John Ashton e Ron Laura (Sydney: University
of New South Wales Press, 1998; 346 págs.;
brochura).

Revisto por Selma Chaij Mastrapa.

Revisto por David Dyjack.

A

s conveniências tecnológicas de hoje estão freqüentemente associadas a efeitos negativos para a saúde e o ambiente. Este livro procura “conduzir os leitores a uma compreensão inteiramente nova da saúde”, identificando os riscos e
mostrando como reduzi-los. Embora boa parte das informações já tenha sido examinada em outras obras, os autores fizeram o trabalho louvável de resumir as questões complexas
num formato altamente legível.
No começo, os autores nos apresentam os desafios ambientais que nosso globo enfrenta e colocam a culpa numa
sociedade consumista. Segue-se uma longa relação dos riscos
para a saúde associados com o estilo de vida irresponsável, que
inclui o seguinte: alimentos afetados por radiação, resíduos de
pesticidas e excesso de refinamento; água potável contaminada com resíduos de cloro, fluoreto e floculantes; e contaminação do ambiente por refugo industrial e tecnológico.
O livro se distingue quando os autores examinam o material geralmente omitido pela literatura sobre saúde e ambiente. Por exemplo: o melanoma, um tipo de câncer de pele potencialmente fatal, está claramente em alta em muitas partes
do mundo. A sabedoria convencional sugere que a causa da
enfermidade é devida à exposição aos raios ultravioleta do
sol intensificada pela erosão da camada de ozônio na atmosfera do planeta. Os autores, contudo, apresentam evidências
que sugerem que uma exposição razoável à luz solar é parte
integral da estratégia da boa saúde, enquanto a “exposição
crescente à luz artificial” ligada com outros fatores pode predispor a pessoa a doenças da pele.
O livro sofre por falta de equilíbrio em algumas áreas e
poderia beneficiar-se de material adicional de profissionais
em campos específicos. Por exemplo: o conselho dos autores
para melhorar a qualidade do ar dentro de casa pode na realidade exacerbar sintomas em indivíduos sujeitos a alergias.
A seção sobre tecnologia elétrica ignora dados científicos que
desafiam a asserção dos autores.
Os leitores acharão o livro fascinante em questões de saúde e ambiente, com conselhos práticos no fim de cada capítulo.

David Dyjack (Dr.P.H., University of Michigan) leciona Saúde
Ambiental e Ocupacional na Escola de Saúde Pública da Universidade de
Loma Linda. Seu endereço: 1202 Nichol Hall, Loma Linda University;
Loma Linda, California 92350; E.U.A. Fax: 909-824-4087. E-mail:
ddyjack@sph.llu.edu
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A

maioria dos adultos americanos experimentará pelo menos uma relação de amor mal-sucedida em sua vida. Esta
predição somente aumenta a ansiedade entre adultos solteiros acerca de envolvimentos românticos, particularmente
numa cultura devastada por relações casuais e divórcio.
A ansiedade volta-se freqüentemente para questões pessoais: Como posso saber se uma relação é a melhor? Como posso evitar os erros do passado? O fascinante livro de Van Pelt,
Smart Love, tenta responder a essas e a outras perguntas que
surgem do emaranhado sexual em que os jovens adultos se
encontram.
O livro delineia a confusão dos relacionamentos, mostrando onde se encontram as áreas problemáticas e onde está o
caminho melhor. Procura prevenir “relacionamentos não
saudáveis e a dor de cabeça resultante” (pág. 12). Entre os
tópicos discutidos estão: Auto-Estima, O Jogo do Namoro,
Rompendo sem Quebrar-se, Amor Verdadeiro e Paixão e Antes de Você Se Enamorar de Novo. Cada capítulo é construído
sobre os precedentes, numa progressão clara.
Escrito em estilo cativante, o livro pode ser lido de uma
assentada, sem tornar-se enfadonho. Naturalmente, pode ser
saboreado e digerido aos poucos, uma seção de cada vez. A
última alternativa é recomendada para aqueles que querem
aumentar sua habilidade de processar e internalizar o material aproveitável para o seu caso. A autora tempera sua obra
com citações e exemplos apropriados. O leitor pode ter um
marcador à mão para sublinhar as passagens favoritas. “Para
evitar cair numa relação destrutiva”, aconselha a autora,
“seja implacavelmente honesto com sua própria fragilidade.
Você precisa sarar antes de namorar” (págs. 25, 26). Esta
auto-análise deve começar com respeito próprio. “O respeito
próprio sadio nos libera para dar atenção a outros” (pág. 29).
Embora o público-alvo deste livro seja o adulto solteiro
depois da faculdade ou o casado pós-divórcio, a leitura é fascinante para qualquer pessoa seriamente envolvida numa relação de amor ou recuperando-se de uma rompida. A autora é
franca e não é omissa ao apresentar o ideal de Deus quanto às
relações amorosas sadias.
Selma Chaij Mastrapa (Ph.D., Northwestern University) é psicóloga e
conselheira. Trabalha como diretora de currículo e orientação na Takoma
Park Academy. Seu endereço postal: Takoma Park Academy; 8120 Carroll
Avenue; Takoma Park, Maryland 20912; E.U.A.
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The Voice of the Spirit: How
God Has Led His People Through
the Gift of Prophecy,

Para adolescentes y padres,
Julian Melgosa (Madrid: Editorial Safeliz
1997; 191 págs.; encadernado).

Juan Carlos Viera (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998; 118 págs.,
brochura). (Pode ser obtido em espanhol da
mesma editora sob o título La voz del
Espíritu.)

Revisto por Jorge M. Bruno.

Revisto por Alberto R. Timm.
ara adolescentes y padres é uma tentativa de compreender
os adolescentes e seus pais sob um ponto de vista multidisciplinar: sociológico, médico, antropológico e espiritual.
Melgosa, professor de psicologia com anos de trabalho com
jovens na Espanha e na Inglaterra, conseguiu um delicado
equilíbrio entre as interações sutis dos pólos positivo e negativo da vida complexa do adolescente na cultura ocidental.
Ao mesmo tempo, foi bem-sucedido em ligar o juvenil problemático a pais desapontados. O resultado é um surto de
otimismo e esperança no espectro frágil das relações entre
pais e adolescentes.
O livro é organizado em oito capítulos que tratam dos desafios comuns encontrados durante a adolescência, tais
como mudanças físicas e psicológicas; como estudar com êxito e escolher uma vocação; as relações do adolescente com a
família, amigos e grupos; personalidade, emoções e afeições;
drogas; sexualidade e finalmente valores morais. Cada capítulo é ilustrado em cores, e tem muitos quadros de sumários
com dados específicos, gráficos, auto-avaliação, conselho e
reflexões que enriquecem o livro e o tornam prático.
Três sugestões podem ajudar futuras edições deste livro
valioso. Primeira, uma edição menos dispendiosa o tornaria
acessível a mais leitores. Segunda, visto que os adolescentes
gastam em média oito horas diárias ouvindo música popular
e vendo televisão, o livro deveria conter uma seção sobre este
tópico vital. Terceira, a perspectiva espiritual precisa ser fortalecida. Ao invés da atenção limitada que recebe, o livro devia apresentar a perspectiva religiosa em termos mais fortes,
oferecendo Jesus Cristo como o melhor amigo e conselheiro,
e a Bíblia como a melhor fonte de respostas confiáveis e poder transformador.
Em suma, o livro de Melgosa é excelente. Recomendo que
os pais o comprem, leiam-no e então o partilhem com seus
filhos adolescentes. O livro é boa fonte para um diálogo útil
entre adultos e adolescentes.

O

Jorge M. Bruno leciona Psicologia na Universidad de las Antillas. Seu
endereço: P.O. Box 118; Mayaguez, PR 00681; E.U.A.

Alberto R. Timm (Ph.D., Universidade Andrews) leciona História da
Igreja e trabalha como diretor do Centro de Pesquisa Ellen G. White no
Instituto Adventista de Ensino. Seu endereço: Caixa Postal 11; 13165-970
Engenheiro Coelho, SP; Brasil. E-mail: atimm@iaec2.br
Endereço da editora: P.O. Box 5353; Nampa, Idaho 83653-5353;
E.U.A. E-mail: sushar@pacificpress.com
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livro é o resultado de um prolongado estudo acerca do
papel da profecia entre o povo de Deus. Juan Carlos Viera, diretor do Ellen G. White Estate, apresenta suas descobertas nesta análise cuidadosamente escrita da “relação entre a
mensagem divina, perfeita e infalível, e o mensageiro humano, imperfeito e falível” (pág. 7).
O livro divide-se em sete capítulos: (1) o instrumento divino, (2) o instrumento humano, (3) a presença divina, (4) história humana, (5) conselho divino, (6) escritos humanos, e
(7) a interpretação humana desses escritos. Experiências tanto de autores bíblicos como de Ellen G. White são usadas não
só para ilustrar os princípios envolvidos, mas também para
lidar com a natureza e autoridade dos escritos inspirados.
No capítulo 6, Viera volta-se à declaração de Ellen White
segundo a qual “não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram” (Mensagens Escolhidas,
vol. I, pág. 21). Que significa isso? Segundo Viera, isso significa que expressões como “livros inspirados”, “cartas inspiradas”, e “escritos inspirados” não podem ser “tomadas literalmente”, mas só simbolicamente (págs. 81, 82), porque embora a “mensagem” desses escritos seja inspirada, seu “texto”
não o é (pág. 94). Lendo apenas o conteúdo desse capítulo,
alguém poderia ser tentado a concluir que o autor não está
tão longe da opinião não-ortodoxa de que as Escrituras não
podem ser consideradas como a Palavra de Deus, mas somente uma expressão humana (testemunho) daquela Palavra.
Essa suposição unilateral precisa ser reavaliada à luz do capítulo anterior do livro, onde o próprio autor afirma que mesmo aquelas porções dos escritos de Ellen G. White nas quais
ela não usa a expressão “Foi-me mostrado” não podem ser
consideradas como “menos inspiradas do que aquelas que
contêm” essa expressão (págs. 77, 78).
O livro oferece conceitos úteis, tanto para especialistas
como para leigos nesta área importante da revelação e inspiração.
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Primeira Pessoa
Minha jornada
até à verdade
Edmond Cao

M

inha jornada é uma jornada de
fé e verdade, entremeada com
milagres. Nasci numa família
comum, ao norte da China. Meus pais
eram seguidores fanáticos de Mao. Mas
depois da morte do “grande piloto”,
Buda entrou em nossa casa. Junto
com meus pais, eu quando criança
adorava Buda, embora cercado pela
cultura chinesa, em grande parte
atéia.
Sabia pouco de Jesus. E nem me
preocupava. A vida era boa. Meus
pais, agora profundamente religiosos,
conduziam seu lar com amor e segurança. Com eles segui o culto e os rituais budistas, como dar esmolas —
parte importante do budismo. Meus
pais me ensinavam que o camimho de
Buda é o meio de atingir nirvana (a
vida mais elevada). Afinal, a vida depois da morte precisa ser melhor do
que a que tivemos aqui, e isso depende do que fazemos. Assim, uma luta
diária para ser justo era uma coisa
que meus pais inculcavam nos filhos, a fim de obter paz interior e
uma vida melhor na reencarnação
seguinte.
Fiz justamente isso. Meus objetivos
eram simples: evitar o eu, servir os
menos afortunados, ser patriota e buscar a vida superior. Mas o tempo todo,
sentia um vazio por dentro. Era só um
sentimento? Mera fantasia? Ou era
um almejar profundo e espiritual, criado por um poder fora de mim?
Não sabia ao certo. Mas em 1991,
subitamente um novo mundo abriu-se
diante de mim. Naquele ano fui a um
pequeno colégio perto de minha cidade para matricular-me num curso de
língua inglesa. O curso era um dos
muitos ensinados por voluntários dos
Estados Unidos, como parte das novas
relações entre os dois países e como
parte do desejo da China de abrir a
34

seus estudantes e intelectuais uma janela para um mundo maior através do
inglês. Em todo caso, um bom conhecimento de inglês é importante para
obter um bom emprego, e eu estava
buscando uma oportunidade de aperfeiçoar meu inglês.
Meus professores eram dois jovens
— Andy e Emery — inteligentes, altamente motivados e dispostos a andar
a segunda milha. Não somente ensinavam bem, mas se relacionavam
com os estudantes como iguais. Tornamo-nos amigos e logo descobri que
eram adventistas do sétimo dia.
Amizade adventista
Eles me ensinavam inglês, e eu ensinava — talvez tentasse ensinar-lhes
— chinês coloquial. Falávamos. Cantávamos. Passeávamos juntos. Eles me
contaram histórias da Bíblia. Apresentaram-me a Jesus e contaram-me o
que Ele tinha feito por eles e o que
podia fazer por mim. Mas eu não estava interessado em nada daquilo. Afinal, Jesus era um estranho para mim e
eu não tinha interesse numa religião
estranha. Tinha minha própria religião. Isso bastava para mim.
Mas não para Deus. Depois de cinco meses de estudo da língua, voltei
para casa. Ao partir, Andy e Emery deram-me um presente que haveria de
mudar minha vida para sempre: duas
Bíblias, uma em chinês, outra em inglês. Quando cheguei a casa, abri a Bíblia inglesa e ali estava escrito: “Caro
Edmond, espero de todo o coração
que Deus se torne seu melhor amigo,
assim como Ele é meu. O Senhor o
ama e eu também”. A Bíblia chinesa
trazia um desafio escrito: “Caro Edmond, lembre-se: nossas mentes são
como um pára-quedas; funcionam somente quando abertas”. Levei essas
palavras a sério e comecei a ler a Bí-

blia, mas a maior parte não fazia sentido. Desisti.
Desanimado
Mas só por pouco tempo. Fui para o
sul da China, onde havia muitos empregos. Com meu inglês, preparo e
outras habilidades, tinha certeza de
arrumar um bom trabalho, mas não
consegui. Desanimado, voltei para
casa e trabalhei como guia de turistas.
Mas não me sentia feliz. O vazio interior ia ficando cada vez maior. Quando 1994 alvoreceu, voltei-me de novo
para a Bíblia. Li os Evangelhos. As sementes que Andy e Emery semearam
pareciam germinar. Jesus assumiu um
novo sentido. Tornou-Se real para
mim. Logo me tornei Seu seguidor.
Comecei a freqüentar a igreja aos domingos. Sentia-me bem, e a vida parecia me convidar a atingir maiores alturas. Afinal, agora tinha um poderoso aliado a meu lado: meu Amigo Jesus.
Um novo horizonte espiritual se
me abriu. Aprendi que não era um acidente sobre a terra. Deus criou-me à
Sua imagem e pôs-me na terra para
um propósito. Fora Ele quem criara os
céus e a terra. Aprendi sobre o pecado,
e como sua entrada neste mundo causou todo o sofrimento que vemos e
experimentamos. Também aprendi sobre a obra redentora de Jesus. Mas outras questões começaram a surgir em
minha mente. Como queria que Andy
e Emery estivessem perto para me dar
as respostas!
Por muito tempo, tinha sonhado ir
aos Estados Unidos para fazer estudos
superiores, e agora decidi dar o primeiro passo. Prestei o exame de proficiência em inglês, essencial para a admissão em qualquer faculdade americana, e passei. Pedi admissão nas universidades em Oklahoma e Kansas.
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Ambas me enviaram os formulários de
inscrição, mas eu não tinha certeza
sobre qual escolher. “É tempo de depositar minha fé em Deus”, disse comigo mesmo. Afinal, a Bíblia promete
que quando nos achegamos a Deus
com fé, Ele é capaz de fazer muito
mais do que pedimos ou pensamos.
Assim, fiz de meus planos de estudo
um assunto de oração diária.
Justamente então, chegou uma carta inesperada de Andy e Emery, recomendando-me a Southwestern Adventist University, no Texas. Li o boletim
da universidade e gostei do que tinha
para oferecer. Enviei meu pedido.
Dentro de poucas semanas, não só a
universidade enviou-me uma carta de
admissão e documentos para o visto,
mas também me ofereceu dois estipêndios generosos. Meus pais não poderiam custear-me as despesas nos Estados Unidos, e assim os estipêndios
vinham no momento certo. Era definitivamente uma resposta às minhas
orações.
Mas o dinheiro não era suficiente.
Em agosto de 1996, Andy e Emery me
escreveram, assegurando-me que também me ajudariam financeiramente.
Restavam-me apenas alguns meses
para me preparar, mas obter um passaporte na China é um processo tedioso
e prolongado. De novo, a oração era
meu único recurso. Em novembro, o
governo chinês emitiu novos regulamentos simplificando a obtenção do
passaporte. Obtive o meu em tempo
recorde — 25 dias.
Resposta à oração
— Que curso você pensa fazer? —
meus pais me perguntaram. Sem qualquer hesitação, respondi: — Teologia.
Quero ser pastor. — Embora não fosse
adventista do sétimo dia, eu me considerava adventista, e assim me apresentei a todos com quem me encontrava. Meu interesse por Teologia aumentou como resultado de conhecer
melhor a Deus e dá-Lo a conhecer a
outros.
Mas minha resposta chocou meus
pais. Sua reação imediata foi de ansiedade.
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— Se você se tornar pastor — perguntaram — poderá casar-se? — Acho
que estavam mais interessados em se
tornarem avós do que em minha nova
alegria no evangelho. Quando lhes
expliquei a respeito da igreja adventista e do estilo de vida adventista,
não fizeram muita objeção. Mas somente quando meses mais tarde lhes
escrevi um testemunho de oito páginas sobre minha fé e minha vida na
Universidade, foi que eles se convenceram de que não me havia enganado
em minha decisão. De fato, meu testemunho posteriormente os conquistou
para a verdade, e através deles muitos
de meus parentes têm aceitado a Jesus
e estão guardando o sábado. Espero
que logo um pastor adventista possa
ser enviado à minha cidade natal, e
que lá uma congregação seja estabelecida para a glória de Deus, enquanto
completo meus estudos.
Em todas estas coisas, vejo a mão
de Deus. Sem Ele, não poderia ter viajado tão longe em minha jornada espiritual e profissional. Mais uma ilustração do cuidado de Deus em minha
vida: Quando fui à embaixada americana em Beijing em busca do meu visto, havia umas 300 pessoas esperando
o visto naquele dia. Eu era o No. 254.
Estávamos todos nervosos e sem certeza alguma de que obteríamos os vistos. Ao esperar minha vez, vi mais
pessoas retirarem-se do balcão desapontadas do que felizes. Cada pessoa
era entrevistada por um minuto.
Quando chegou minha vez, o minuto
pareceu um dia inteiro — incerto, inseguro, nervoso. Mas tinha confiança
de que Deus de algum modo resolveria meu problema. E o fez. Recebi meu
visto e em pouco tempo estava no
avião para os Estados Unidos.
Mas então o milagre mais importante acorreu na própria universidade.
Um dia, quando andava pelo campus,
encontrei o Dr. Roland Hill. Durante a
conversa, perguntei-lhe se era necessário ser rebatizado a fim de ser adventista do sétimo dia. (Já era um cristão batizado.) “Sim”, disse ele, assinalando as grandes verdades que precisava conhecer e aceitar antes de poder

ser um adventista do sétimo dia. Convidou-me a estudar com ele. Imagine
só, um jovem humilde de uma vila remota num país distante sendo convidado por um professor para estudar
sobre Deus. É gente dedicada como
esta — comprometida com a fé e em
partilhar a mesma — que faz toda a
diferença entre vida e vida eterna.
Meus olhos se abriram e vi coisas maravilhosas na Palavra de Deus. Finalmente, em 1º de fevereiro de 1997, fui
batizado. Que alegria é ser adventista
do sétimo dia!
Sim, minha jornada tem sido de fé,
verdade e milagres. Creio que Deus
tem um meio de tocar as pessoas em
toda parte. Ninguém está demasiado
longe, ninguém é demasiadamente
perdido e ninguém é insignificante
demais diante dEle. Quando respondemos a Seu sussurro tranqüilo, Ele
faz o resto. E, acima de tudo, Jesus Se
torna um Amigo pessoal para guiar,
guardar, cuidar e levar-nos para o lar.
Edmond Cao é estudante na Southwestern Adventist University, preparando-se para o ministério. Seu endereço:
P.O. Box 567; Keene, TX 76059; E.U.A.
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studantes adventistas de faculdades
e universidades e profissionais interessados em trocar correspondência
com colegas em outras partes do mundo.

Cos Kofi Mensah Abrampah:
31; solteiro; estudante de educação
familiar e populacional; interesses:
ler e viajar; cartas em inglês. Endereço: F32 Valco Hall; University of
Cape Coast; Cape Coast, Central Region; GANA.
Valeria P. Acebedo: 18; solteira;
professora de música; interesses:
cantar, tocar piano, compor música
e literatura; cartas em espanhol ou
inglês. Endereço: J. del Campillo
1476; 1704 Ramos Mejía, Buenos Aires; ARGENTINA.
Chrys Alma Albaciete: solteira;
contadora trabalhando como missionária na ADRA; interesses: música
evangélica, tênis de mesa, coleção
de selos e moedas; correpondência
em inglês. Endereço: ADRA Laos;
P.O. Box 5000; Vientiane; LAOS.
Juan Carlos Alvarez: 23; solteiro; estudante de engenharia topográfica; interesses: cantar, colecionar cartões postais e fazer novas
amizades; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Calle 13, No. 43 A
17, Barrio Panamericano; Cali; COLÔMBIA.
Dina E. Ambriz R.: 30; solteira;
veterinária, dirige sua própria clínica; gosta de animais; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Coral
#305, Fracc. Guadalupe; León, Gto.;
MÉXICO.
José Luiz dos Anjos: 36; profesor
de educação física na Universidade
Federal do Espírito Santo; interesses:
atletismo, ginástica, filatelia, numismática e coleção de cartões pos-
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tais; cartas em português, francês ou
espanhol. Endereço: Av. Fernando
Ferrari s/n; UFES/CEFD Campus
Goiabeiras; 29060-410 Vitória, ES;
BRASIL.
Verônica Arumugam: 26; solteira; estudante de Marketing; interesses: viagens, atividades da igreja,
arte e esportes; cartas em inglês. Endereço: No. 3, Block 6, Jalan 9L/106;
R/P Sri Johor, Cheras; 56000 Kuala
Lumpur; MALÁSIA OCIDENTAL.
Lennie Ghie M. Baang: 26; solteira; estenógrafa; intereses: música,
acampamentos, leitura, esportes e
coleção de poemas; cartas em inglês.
Endereço: Sangguniang Panlalawigan; Malaybalay, Bukidnon; 8700
FILIPINAS.
Olusola Babajide: 23; solteiro;
estuda contabilidade; interesses: viajar e ler; cartas em inglês ou yoruba. Endereço: c/o Mr. M. B. Babajide; Statistics Department, Osun State Polytechnic; P.M.B. 301; Tree,
Osun State; NIGÉRIA.
Noel Bayingira Banda: 22; solteiro; estudante de administração;
interesses: música religiosa, viagens,
fotografia e criatividade; cartas em
inglês, chewa ou tumbuka. Endereço: c/o Mr. H. T. Banda; College of
Medicine; P. Bag 360; Blantyre 3;
MALAWI.
Samuel Banta: 22; solteiro; estudante de agricultura tropical; interesses: futebol, música religiosa,
cantar em coro e viajar; cartas em
inglês. Endereço: University of Vudal; Private Mail Bag; Kokopo, ENB;
PAPUA NOVA GUINÉ.
Silvia Fontana Barros: 26; solteira; gerente de uma empresa de
serviços de saúde; interesses: música, viagens, fotografia e museus;
cartas em português ou espanhol.
Endereço: R. da Grécia 73/402; Praia
do Canto, 29055-600 Vitória, ES;
BRASIL.
Osvaldo L. Barroso: 20; solteiro;
estudante de matemática e computação na Universidade de Las Tunas;
interesses: canto, esportes, investigação e fotografia; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Ave. Ce-

menterio #18, entre 13 de Octubre y
Angel Guerra; Las Tunas; 75100
CUBA.
Jean-Luc Bartoche: 28; solteiro;
diplomado em espanhol; interesses:
futebol, tênis, ciclismo e música de
Natal; cartas em francês ou espanhol. Endereço: 3 Allee Paul Taudin,
Appt. 323; 93400 Saint-Ouen; FRANÇA.
Padanam Bodjona: 47; casada;
arquivista diplomada; interesses:
leitura, viagens, religião; cartas em
francês. Endereço: B.P. 2748; Lome;
TOGO.
Yosvanis Borroto: 22; solteiro;
estuda para ser eletricista; interesses: música, viagens, esportes, fotografia, tocar piano e guitarra; cartas
em espanhol, inglês ou italiano. Endereço: Calle 59 #7002 alto entre 70
y 72; Pueblo Grifo, Cienfuegos;
55100 CUBA.
Estela Noemi Cardozo: 25; solteira; estuda contabilidade na Universidade de Buenos Aires; interesses: leitura, música clássica e religiosa, crianças, viajar e ensinar; cartas
em espanhol ou inglês. Endereço:
Martín Fierro 6951; 1682 Villa Bosch, Buenos Aires; ARGENTINA. Email: acardozo@econ.uba.ar
Shirley Carreon Castillo: 23;
solteira; estudante de tecnologia
pesqueira; interesses: música, leitura
e canto; cartas em bisayán, tagalog
ou inglês. Endereço: Mindanao State
University-Tambler; General Santos
City; 9500 FILIPINAS.
Grey Chat Chatata: 23; solteiro;
estuda contabilidade; interesses: leitura da Bíblia, música religiosa e ginástica; cartas em inglês. Endereço:
c/o Mr. G. H. Chatata; Kandodo Stores Division; P.O. Box 129; Blantyre;
MALAWI.
Amaike Chikwe: 25; solteiro; estudante de medicina; interesses: ler,
viajar, música e evangelismo; cartas
em inglês. Endereço: Faculty of Medical Sciences; University of Jos;
P.M.B. 2084; Jos, Plateau State; NIGÉRIA.
Asimbi Augustine Chorocho Jr.:
31; casado; operador de rádio e coSuplemento37
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municações; interesses: música, fotografia e esportes; cartas em inglês.
Endereço: Escom; Box 52; Mulanje;
MALAWI.
Rodney D. Chow: 25; solteiro;
estudante de engenharia do meioambiente na Universidade Rutgers;
interesses: viajar, ler, mergulho submarino e jardinagem; cartas em inglês ou espanhol. Endereço: 2 Aqua
Terrace; Yardville, NJ 08620; E.U.A.
E-mail: bug4u@rocketmail.com
Marcos Ciseski: 21; solteiro; estudante de teologia; interesses: viajar, estudar e colecionar cartões postais; cartas em português, espanhol
ou inglês. Endereço: R. Amaro Franco de Oliveira, 621; B. Jardim do
Sol; 13165-000 Engenheiro Coelho,
SP; BRASIL.
Devyeanna: 22; solteira; estudante de administração; interesses:
ler, filmes, internet, música, cartões
postais e filatelia; cartas em inglês.
Endereço: 273 Upper Serangoon
Road; Singapore 347689; CINGAPURA. E-mail: dgura@hotmail.com
Luzil Joy Faigmani: 23; solteira;
enfermeira; interesses: música, viajar, atividades da igreja, natureza e
literatura; cartas em inglês. Endereço: South Philippine Adventist College; P.O. Box 3749; Digos, Davao
del Sur; 8002 FILIPINAS.
Girlie A. Fernandez: 25; solteira;
diplomada em educação primária;
interesses: caminhar, partilhar a fé,
música cristã, ler e trocar fotos; cartas em inglês. Endereço: 0328 Bonifacio St.; Pagadian City; 7016 FILIPINAS.
Elmer M. Garcesa: 19; solteiro;
estudante de contabilidade e administração; interesses: alpinismo e
acampamentos de jovens; cartas em
inglês. Endereço: Mountain View
College; College Heights; Malaybalay, Bukidnon; 8700 FILIPINAS.
Dejan Garic: 22; solteiro; estudante de teologia; interesses: acampamentos, música, animais, viajar,
filatelia e cartões postais; cartas em
sérvio, inglês ou francês. endereço:
Bore Markovica 11; 11030 Belgrado;
IUGOSLÁVIA.
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Tichafa Gava: 25; solteiro; estudante de matemática e computação
em Cuba; interesses: esportes, música, idiomas e viagens; cartas em inglês, espanhol ou shona. Endereço
até julho de 1999: Filial Pedagógica
Universitaria; c/o Carlos Manuel de
Céspedes; La Demajagua, Isla de la
Juventud; CUBA. Depois de julho
1999: House No. 303; Mapereke Village; P.O. Box 9; Mutoko; ZIMBÁBUE.
Minnah Gekar: 24; solteira; estudante de administração; interesses:
escrever, natação, esportes e música
cristã; cartas em inglês ou francês.
Endereço: P.O. Box 42243; Nairobi;
QUÊNIA.
Angela González: 29; casada;
enfermeira, estudante de pedagogia;
interesses: intercâmbio cultural, viagens, natação e ajudar a outros; cartas em inglês ou espanhol. Endereço: 615 South Ohio St.; Porterville,
CA 93257; E.U.A.
Sergio Garduza González: 19;
solteiro; estudante de engenharia
eletrônica; interesses: idiomas, matemática, natureza e outras culturas;
cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Margarita Maza de J. No. 8, entre Ruiz Cortínez y Río Moreno; Col.
R. Flores Magón, Boca del Río, Veracruz;
94290
MÉXICO.
E-mail:
2g.serpensante@correoweb.com
Valdisia Pereira Grangeiro: 51;
mãe solteira; trabalha num banco;
interesses: partilhar a fé, viajar, música cristã e conhecer outras culturas; cartas em português ou espanhol. Endereço: Rouxinol, Q/13
Casa 05; Mecejana; 69304-580 Boa
Vista, Roraima; BRASIL.
Dora Inés González Grau: 37;
solteira; bibliotecária; interesses:
leitura, música, viagens e troca de
cartões postais; cartas em espanhol.
Endereço: Camilo Cienfuegos 357;
Contramaestre, Santiago de Cuba;
92100 CUBA.
Laslo Handa: 23; solteiro; estudante de teologia no Seminário Teológico de Belgrado; interesses: datilografia, trabalhar para Deus com os
surdos, desenhar, fotografia e atle-

tismo; cartas em inglês, russo ou sérvio. Endereço: Bore Markovica 11;
11030 Belgrado; IUGOSLÁVIA.
Mercy Maraon Irag: 30; solteira;
diplomada em administração; interesses: cozinhar, escrever e aventuras; cartas em inglês. Endereço:
Brgy. Amparo; Macrohon, Southern
Leyte; 6601 FILIPINAS.
Margaret W. Kamauh: 19; solteira; trabalha num escritório de
advocacia; interesses: viajar, cozinhar, natação, coleção de cartões
postais e conhecer outras culturas;
cartas em inglês ou kiswahili. Endereço: c/o Jane W. Kamauh; P.O. Box
17203; Nairobi; QUÊNIA.
Cesar Kanti: 18; solteiro; estudante; interesses: música religiosa,
desenho, estudo da Bíblia e partilhar a fé; cartas em francês. Endereço: B.P. 191; Natitingou; BENIN.
Jean Louis Afevieku Komi: 26;
solteiro; trabalha em farmácia; interesses: esportes, música religiosa, estudo da Bíblia, viagens e idiomas;
cartas em francês ou inglês. Endereço: B.P. 329; Kpalime; TOGO.
Tatjana Kondic: 22; solteira; estudante de medicina; interesses: estudo da Bíblia, viajar, cantar e filatelia; cartas em inglês. Endereço: Todora Od Stalaca 11; 78000 Banjaluka; REPÚBLICA SRPSKA.
Eduardo Suarez Labrada: 46;
solteiro; programador; interesses:
música cristã e escrever; cartas em
espanhol. Endereço: Calle 5, No.
14A entre 4 y 6; Reparto Frank Pais;
Contramaestre, Santiago de Cuba;
92100 CUBA.
Luis Alberto Larico: 31; casado;
leciona nutrição; interesses: ecologia, ler e conhecer outras culturas;
cartas em espanhol, inglês ou alemão. Endereço: Universidad Peruana Unión; Facultad Ciencias de la
Salud; Casilla 3564; Lima 1; PERU.
E-mail: llarico@uinca.edu.pe
Isaac Y. Leighs: 28; solteiro; estudante de arquitetura; interesses:
música, esportes, viagens e aprendizado de espanhol; cartas em inglês
ou espanhol. Endereço: P.O. Box
6005; Boroko, National Capital Dis-
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trict; PAPUA NOVA GUINÉ.
Cristiane de Lima: 18; solteira;
estudante de fisioterapia; interesses:
ler e praticar esportes; cartas em
português, espanhol ou inglês. Endereço: Rua Princesa Izabel No. 116,
Apto. 202; Maringá, Paraná; BRASIL.
Alberto Paucar López: 24; solteiro; estudante de engenharia comercial; interesses: música, esportes
e novas amizades; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7D;
Chillán;
CHILE.
E-mail:
abelp@adra.rds.org.bo
Carlos A. López Jr.: 31; solteiro;
fez o curso de programação de computadores e manutenção tecnológica de aviões, estuda Teologia para
ser pastor adventista; interesses: jogar basquete, voleibol, cantar e
compor canções cristãs; cartas em
inglês ou espanhol. Endereço: P.O.
Box 6570; Ponce, PR 00733-6570;
E.U.A.
Ysabel M. López: 35; solteira; estudante de pedagogia na Universidad de Oriente; interesses: cozinha
vegetariana, música cristã, acampar,
partilhar a fé e viajar; cartas em espanhol. Endereço: Urbanización Rómulo Gallegos; Bloque 11-A, Apto.
#5; Cumaná, Edo. Sucre; VENEZUELA.
Kelene Lyttle: 21; solteira; estudante de bioquímica; interesses: escutar música religiosa, orar, cozinhar e aprender coisas novas; cartas
em inglês. Endereço: 1066 Burke
Ave.; Bronx, NY 10469; E.U.A.
Paul Macintosh: 29; enfermeiro;
interesses: caminhadas, viagens, desenho de jóias, leitura e ciclismo;
cartas em inglês. Endereço: Henderson Hall 94D302, Rochester House;
Browning Rd; Observatory; 7925
ÁFRICA DO SUL.
Leticia Mantovani: 22; solteira;
estudante de literatura; interesses:
música cristã, cantar, natureza, partilhar a fé; cartas em português ou
espanhol. Endereço: Fazenda São
Carlos; 13700-000 Casa Branca;
BRASIL.
Douglas Vieira Matos: 25; casa-
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do; pastor adventista; interesses: tocar piano e violão, cantar, esportes,
filatelia e numismática; cartas em
português, espanhol, inglês ou alemão. Endereço: Rua Macajuba 39;
Edifício Mirador Apto. 73; 05847540 Villa Maracanã, SP; BRASIL.
Safary-Wa-Mbaleka: 24; solteiro; estudante de inglês e literatura;
interesses: ler livros e revistas sobre
a Bíblia, cantar e escutar música;
cartas em francês ou inglês. Endereço: Université Adventiste Wallace;
B.P. 180 Butembo; REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO.
Colleen McCallion: 17; solteira;
imigrante da Irlanda que estuda em
casa; interesses: equitação, cozinhar, ajudar a outros, estudar a Bíblia; cartas em inglês ou francês. Endereço: 3116 Pocahontas Ave.; Danbury, Iowa 51019; E.U.A.
Karina T. Millanao: 20; solteira;
estudante de obstetrícia; interesses:
ler, costurar, música e cozinhar; cartas em espanhol, inglês ou português. Endereço: Orompello 148; Concepción; CHILE.
Joseph Paul Mkango: 23; solteiro; estudante de jornalismo; interesses: ler, música cristã, escrever e viajar; cartas em inglês. Endereço: c/o
Mrs. G. Mkango; Private Bag 360;
Blantyre 3; MALAWI.
Evelyn O. Moreno: 45; solteira;
assistente social; interesses: música
cristã, filatelia, acampamentos, natureza e viagens; cartas em inglês.
Endereço: Inapoy, Kabankalan; Negros Occidental; 6111 FILIPINAS.
Elvercius Motibih: 22; solteiro;
professor; interesses: leitura e esportes; cartas em inglês ou malaio. Endereço: P.O. Box 552; Keningau, Sabah; MALÁSIA ORIENTAL.
Handina Munofa: 23; solteira;
professora; interesses: ler, ouvir música, viajar e melhorar o inglês; cartas em inglês. Endereço: P.O. Box
31418; Lusaka; ZÂMBIA.
Titus M. Mwangi: 23; solteiro;
assistente social com planos de fazer
estudos avançados; interesses: música, filmes, viagens e a natureza; cartas em inglês. Endereço: P.O. Box

77848; Nairobi; QUÊNIA.
K. C. Mwansa: 38; solteiro; trabalha em administração pública; interesses: música, viagens, natação e
acampamentos; cartas em inglês.
Endereço: P.O. Box 90710; Luanshya; ZÂMBIA.
Rui Neves de Oliveira: 30; solteiro; trabalha em administração pública; interesses: música cristã, cozinha vegetariana, evangelismo, ajudar a outros e estudar a natureza;
cartas em português. Endereço: Rua
da Boa Nova, 197, 2o. Casa 21; 4405
Valadares; PORTUGAL.
Glory Onoyeyan: 24; solteira; estudante de direito; interesses: ler,
cantar cozinhar; cartas em inglês.
Endereço: P.O. Box 7275; Benin
City, Edo State; NIGÉRIA.
Eunice Onsongo: 21; solteira; estudante de secretariado; interesses:
música cristã, ler e viajar; cartas em
inglês ou francês. Endereço: P.O.
Box 51700; Nairobi; QUÊNIA.
Isaac Opoku: 23; solteiro; estudante de pedagogia; interesses: ler,
contar histórias e escutar música; escrever en inglês. Endereço: Ofinso
Training College; P.O. Box 7; Ofinso, Ash; GANA.
George Maina Otiso: 26; solteiro; técnico de laboratório médico;
interesses: cantar, tocar instrumentos musicais, trocar idéias e viajar;
cartas em inglês ou kiswahili. Endereço: P. O. Box 1266; Kisii; QUÊNIA.
Mauricio Oviedo: 20; solteiro;
estuda biblioteconomia e ciências
da computação na Universidade da
Costa Rica; interesses: conhecer
mais a Deus, música cristã, poesia e
intercâmbio de idéias; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: 50 Sur
del Salón Italia; San Rafael, Heredia;
COSTA RICA.
E-mail: moviedoch@hotmail.com
Wilma Gay Porras: 19; solteira;
estudante de fisioterapia; interesses:
filatelia, música, tocar piano e clarineta; cartas em inglês. Endereço:
MSH - CMAFI; Tibanga, Iligan City;
9200 FILIPINAS.
Angelica Muñoz Quijano: 22;
solteira; estudante de agronomia;
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interesses: desenho, música, fotografia, alpinismo e partilhar a fé;
cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de
Chile; Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Smirna García Ramírez: 21; solteira; estudante de espanhol e literatura; interesses: poemas, troca de
cartões postais, filatelia, música e
esportes; escrever en espanhol, inglês, francês ou português. Endereço: Pizarra #111; Mod. Josefa Ortiz
de Dmz.; Querétaro, Qro.; 76110
MÉXICO.
Paula P. Reid: 29; solteira; estudante de secretariado, trabalha
como secretária; interesses: escutar
música cristã, cantar e tocar piano;
cartas em inglês ou espanhol. Endereço: Base-Line P.O; Changuinola,
Bocas del Toro; PANAMÁ.
Viviana Tello Ríos: 18; solteira;
estudante peruana de engenharia civil agro-industrial; interesses: leitura, música, voleibol e partilhar o
amor de Deus; cartas em espanhol
ou inglês. Endereço: Universidad
Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.
Katiuska A. Roa: 22; solteira; estudante de educação primária; interesses: música, viagens e cartões
postais; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de las Antillas; Box 118; Mayagüez, PR 00681; E.U.A.
Prosper Perez Salazar: 30; solteiro; médico cirurgião; interesses:
medicina natural; cartas em espanhol ou inglês. Endereço: Av. 5 de
Mayo No. 11-B; Tepoztlan, Mor.;
63520 MÉXICO.
Sonia E. Salinas: 30; solteira; diplomada em nutrição; interesses:
leitura, esportes e viagens; cartas em
espanhol ou inglês. Endereço: 1800
Magdalena St.; Mission, Texas
78572; E.U.A.
Oscar Miguel Sánchez: 25; solteiro; estuda pedagogia e teologia,
trabalha como professor de inglês
na Universidade Adventista da Colômbia; interesses: línguas modernas, troca de cartões postais, fotografia, acampamentos e partilhar a
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fé; cartas em espanhol, inglês, português, francês ou italiano. Endereço: Apartado 877; Medellin, COLÔMBIA.
E-mail: omsanche@unac.edu.co
Elda Evania dos Santos: 44; mãe
solteira; trabalha num banco; interesses: outras culturas, partilhar a
fé, viajar e música cristã; cartas em
português ou inglês. Endereço: Rouxinol, Q/13 Casa 05; Mecejana,
69304-580 Boa Vista, Roraima; BRASIL.
Yoselem Nelly Testa: solteira;
professora em uma escola adventista; interesses: tocar piano, desenhar,
partilhar a fé e viajar; cartas em espanhol ou português. Endereço:
Calle Mena 4413, esq. Raffo; Montevidéu; URUGUAI.
Ann Thomas: 25; solteira; professora; interesses: acampar, viajar,
cantar e cozinhar; correspondência
em inglês. Endereço: Tenghilan
S.D.A. Church: P.O. Box 7; 89257
Tamparuli, Sabah; MALÁSIA.
Juan Tudela: 35; casado; biólogo,
canta baixo no Quarteto Sião e faz
evangelismo entre os judeus; cartas
em espanhol, inglês ou português.
Endereço: Av. Costanera Sur 1707,
Esq. Dr. Avendano; Block 13, Departamento 12; Cerro Navia, Santiago;
CHILE.
E-mail:
tzioncuarteto@hotmail.com
Cherian K. Varghese: 20; solteiro; estudante de comércio; interesses: esportes, leitura, música e a natureza; cartas em inglês. Endereço:
Kottavila House, Karickom; P.O. Box
Kottarakara, Kollam District; Kerala
691531; ÍNDIA.
Stevenson L. Vencio: 24; solteiro; completou curso superior; interesses: livros teológicos, caminhadas, arte, culinária e música sentimental; cartas em inglês. Endereço:
Northern Luzon Mission; Artacho,
Sison, Pangasinan; 2434 FILIPINAS.
Miguel A. Villafañe: 22; solteiro; estudante de computação gráfica; interesses: desenho, coleção de
cartões postais, numismática, viagens e datilolografia; cartas em espanhol, inglês ou português. Ende-

reço: Urb. Los Sauzales, Vereda 7B
#5; Mérida, Edo. Mérida; VENEZUELA.
Joy Wilson: 23; solteira; diplomada em ciências da computação;
interesses: natação, viagens, peteca
e jogos de computador; cartas em
inglês. Endereço: P.O. Box 31282;
Nairobi; QUÊNIA.
Kelvin Pothin Wolff: 20; solteiro; estudante de pedagogia; interesses: cantar, escutar música e viajar;
cartas em português. Endereço: Instituto Adventista de Ensino; Caixa
Postal 11; 13165-970 Engenheiro
Coelho, SP; BRASIL.
Sherryl B. Ynion: 20; solteira; estudante de pedagogia da música; interesses: tocar piano, cantar e aventuras; cartas em tagalo ou inglês.
Endereço: Huervana St.; La Paz, Iloilo City; 5000 FILIPINAS.
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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