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Cartas
Precisam-se:
Líderes com coragem

A

contecimentos significativos estão ocorrendo rapidamente ao redor do mundo. As boas novas sobre Jesus Cristo e Sua breve volta estão atravessando
novas fronteiras, fechadas até há pouco. A família de Deus está crescendo
em muitos países, à medida que homens e mulheres rendem sua vida à influência
transformadora do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, há uma apreensão generalizada ao nos aproximarmos do novo milênio. Falsos Messias e filosofias niilistas
espalham seu engano astucioso e atraem a muitos.
Hoje como nunca, o mundo e a igreja precisam de líderes dedicados, íntegros e
sábios. Líderes que, em vez de usar o poder para seu próprio benefício, estejam
prontos para ajudar e servir. Homens e mulheres de coragem que permanecem firmes na defesa da verdade e da justiça. Jovens que ousem desafiar o comodismo de
uma sociedade permissiva enquanto permanecem leais aos princípios do reino de
Deus e manifestam esses princípios em seu estilo de vida.
Esse é o tempo para coragem. “Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os
campeões — essa será nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza
dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de sua traição” (Ellen G. White,
Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 31).
A Sociedade de Jovens Adventistas
no corrente ano completa 120 anos de
existência, a qual por gerações tem desenvolvido os talentos dos jovens e lhes
inspirado a servir ao próximo. O próximo ano marca o 50º aniversário do Clube de Desbravadores, que tem canalizado as energias e fortalecido o desenvolvimento espiritual de milhares de adolescentes e pré-adolescentes. Completamos muitos aniversários. Agora, ao nos
aproximar do novo milênio, não devemos esquecer que temos muito pouco
tempo para cumprir nossa missão. Essa
missão não pode ser completada sem
que um número maior de jovens se envolvam em Clubes de Desbravadores,
Sociedades de Jovens Adventistas, associações universitárias, programas de
Alfredo García-Marenko, diretor associado
prestação de serviço, equipes evangelísdo Departamento de Ministério Jovem da
ticas e novas congregações.
Associação Geral, é o novo editor associaEstá você pronto para fazer sua pardo de Diálogo.
te?

Alfredo García-Marenko
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Fazendo ligação
mediante o correio
eletrônico
Obrigado pelo artigo instrutivo “A
Rede Mundial” (Diálogo 8:3). Estudando para um doutorado em matemática
na Universidade de Nairobi, estou começando a apreciar o potencial e uso de
computadores e a conveniência do correio eletrônico. Para leitores que quiserem me ligar por e-mail, eis meu endereço: tachia@uon.ac.ke
Thomas Achia
Nairobi, QUÊNIA

Para amantes de poesia
Os leitores de Diálogo talvez se interessem em saber que acabo de publicar
pela Seaview Press of Australia um volume de poemas líricos entitulado Odes to
Edibles. Escrito no inglês de Cingapura,
os poemas incluídos no livro focalizam
os alimentos de adventistas e judeus.
Os que quiserem ter mais informação
sobre essa coleção singular de poesia
podem entrar em contato comigo por
e-mail: gychyan@yahoo.com
Gan Yung Chyan
CINGAPURA

Relevância e qualidade
Quero congratular os editores de Diálogo pela relevância e qualidade do
material publicado em cada edição. Os
artigos principais alargam nosso conhecimento e nos ajudam a relacionar
como cristãos com os desafios da cultura contemporânea. Já comecei a corresponder com leitores de outros países,
alistados no “Intercâmbio”, partilhando minha fé com eles e aprendendo de
seus costumes. Obrigado!
Josafa M. dos Santos
Salvador, BRASIL

Apreciativo mas perplexo
Minhas congratulações pelos tópicos
abordados em Diálogo e minha apreciação por seus esforços a favor dos universitários e outros jovens adultos ponderados. Mas deixou-me perplexo pela
afirmação que se acha na página 2 de
cada número, indicando que a revista
“afirma as crenças fundamentais da
Igreja Adventista do Sétimo Dia e apóia
3

Cartas
sua missão. Os pontos de vista publicados na revista, entretanto, representam o pensamento independente dos
autores”. Verificam os senhores o conteúdo dos artigos que publicam para
garantir que eles apóiam as crenças
fundamentais da nossa Igreja?
Alejandro Horacio Fracasso
Neuquen, ARGENTINA

da língua e para partilhar minha experiência cristã. Meu endereço: Gapeewa 9, Apartamento 526; 470078 Karaganda; Kazakhstão.
Constantine Kalmykow
Lingua Institute
Karaganda, KAZAKHSTÃO

tivo cada cinco anos. Você achará esses
índices nos números 5:3 (1993) e 10:3
(1998), que estamos incluindo para ajudá-la a localizar artigos de interesse duradouro. Estamos prontos a fornecer cópias
desses índices a leitores que no-las pedirem.

Obrigado pelas
conexões

Ficando cada vez melhor

Os editores respondem:
Editamos cuidadosamente o conteúdo
de cada edição de Diálogo do ponto de
vista de exatidão, estilo e coerência com
os ensinos da Bíblia. Mas muitos dos artigos publicados exploram campos não
abordados claramente pelas Escrituras ou
especificamente mencionados nas doutrinas da Igreja Adventista. Cristãos fiéis podem discordar em seu tratamento de assuntos como inteligência artificial, bioética, experimentos em humanos, terapia
genética, casamento inter-racial, ficção literária, música, ou pensamento pós-moderno — tópicos que temos abordado em
números recentes. Abordando-os promovemos uma fé inteligente entre nossos leitores e procuramos cumprir o objetivo sugerido no nome de nossa revista — Diálogo.

Por muitos anos estivemos isolados
de outros estudantes adventistas em
outras partes do mundo. Agora, graças
a Diálogo, temos podido fazer conexão
com muitos deles. Embora cópias da
revista nos cheguem com atraso, ainda as apreciamos ao trocá-las entre
nós. Somos um grupo de 32 estudantes adventistas preparando-nos para
várias carreiras profissionais. Estudo
medicina e sirvo como presidente de
THISDASAO, nossa associação de estudantes
adventistas.
Convidamos
membros de outras associações estudantinas a entrar em contato conosco. P.O. Box 476; Mwanza; Tanzania.
S. K. Lawrence
Bugando
Medical Training Center
Mwanza, TANZANIA

Surpresa agradável

Interessada ainda

Que surpresa agradável foi descobrir Diálogo! Tenho 22 anos e me graduei recentemente da Karaganda State
University. O ano passado comecei a
lecionar inglês e alemão, minhas especialidades, numa instituição que
treina secretárias e intérpretes. Há
quatro anos tornei-me adventista e
sou agora membro ativo de uma das
duas pequenas congregações adventistas na capital da República de Kazakhstão, na Ásia Central. Gostaria de
corresponder em inglês com outros
jovens adultos para melhorar meu uso

Formei-me recentemente pela Universidade de Illinois em Champaign.
Visto que não mais tenho o direito de
receber Diálogo gratuitamente, estou
incluindo um cheque para cobrir o
custo de uma assinatura de dois anos
e de obter, como abono, o livro Christianity and Science. Como jovem adventista, gosto de ler cada número.
Aprecio as idéias e perspectivas de
meus irmãos e irmãs em volta do globo. Com efeito, é refrescante contemplar assuntos atuais de uma perspectiva bíblica. De passagem, Diálogo alguma vez publica um índice cumulativo? Meu e-mail: nkma@juno.com
Nickie Ma
Northbrook, Illinois, E.U.A.
Os editores respondem:
Obrigado, Nickie, por sua carta animadora. Diálogo publica um índice cumula-

4

Não sei como fazem, mas cada edição de Diálogo parece melhor que a
prévia, cheia de artigos que provocam
reflexão, entrevistas fascinantes e histórias pessoais comoventes. Congratulações! Incluída se acha nossa contribuição anual para expandir o círculo
de leitores desta maravilhosa revista.
Louis A. Ramirez
Grand Terrace,
California, E.U.A.

À busca de
correspondentes
Embora não seja adventista, sou
um cristão. Vi uma cópia de Diálogo
quando visitei a igreja adventista em
Mosul, Iraque. Com efeito, me reúno
com essa pequena congregação cada
sábado e estudamos lições da Bíblia
juntos. A revista me permitiu compreender melhor alguns assuntos importantes e gostei especialmente da seção
de “Intercâmbio”. Estou interessado
em corresponder com leitores de Diálogo em inglês. Meu endereço: P.O.
Box 10072; Bilat al-Shahada A.D.; Mosul, Iraque.
Bashar Shamoun
Mosul, IRAQUE

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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As implicações morais
do darwinismo
Earl Aagaard

Não podemos ser darwinistas e
ao mesmo tempo manter a
opinião bíblico-cristã de que a
vida humana é sagrada.
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A

vida humana parece ter perdido
sua dignidade e valor. Pergunte a
um muçulmano na Sérbia, um
ba’hai no Irã, ou um cristão no Sudão.
Observe Jack Kevorkian facilitando o
suicídio e sendo abraçado como um
contribuidor sério e mesmo valioso à
sociedade. A questão surge: O que é importante a respeito da natureza humana?
Tempo houve em que podíamos culpar de barbarismo, o pagão, o selvagem,
ou os fanáticos. Nomes vêm à mente: Hitler, Ghengis Khan ou Pol Pot. Mas não
estamos falando do passado. Estamos à
beira do século 21. O conhecimento aumentou: astronautas cruzam o espaço; satélites circulam o globo trazendo informação de toda parte para todos os lugares
em poucos momentos; galáxias distantes
são objeto de estudo; e genes dentro de
nosso corpo são pesquisados em busca
de uma chave para os mistérios da vida
humana. Mas ainda resta a pergunta —
simples, contudo muito profunda: Que
há de especial em pertencer ao gênero
humano?
Para muitos filósofos, incluindo alguns que se dizem cristãos, a resposta é
cada vez mais, muito pouco. Com todo
o conhecimento científico de hoje e o
progresso técnico, uma visão completa
do registro histórico, os seres humanos
são ainda tentados a violar direitos humanos básicos.
Depois da Segunda Guerra Mundial,
os julgamentos de Nuremberg expuseram o mal que se oculta no coração humano, e mostraram como a sociedade
mais culta e civilizada pode chafurdar
em esgotos morais, virtualmente apagando o significado espiritual de “humanidade”. As lições daquela guerra levaram as Nações Unidas a votar, em
1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento afirmava a dignidade e igualdade de todo ser

humano, exigindo que as sociedades civilizadas protegessem os fracos das
agressões dos fortes. A declaração ainda
está de pé. Por que, então, estamos falando de direitos humanos e dignidade?
O mito das origens
A resposta pode ser achada na explicação científica aceita quanto à origem
da vida e sua diversidade, uma explicação que deixa fora o Deus da Bíblia.
Esta perspectiva é claramente exposta
no livro de James Rachels, Created from
Animals: The Moral Implications of Darwinism (Criado Como Descendente de
Animais: As Implicações Morais do darwinismo, New York: Oxford University
Press). O autor arrazoa como um adepto
da evolução naturalista. Sua conclusão,
fortemente documentada, é que o darwinismo subverte a doutrina da dignidade humana. Os seres humanos não
ocupam um lugar especial na ordem
moral; somos apenas uma outra forma
de animal.
Esta opinião não é nova. Em 1859, o
Bispo Samuel Wilberforce advertiu que
o darwinismo era “absolutamente incompatível” com a opinião cristã da
condição moral e espiritual do homem.
A Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, em 1987, reafirmou a opinião de
Wilberforce. Mas não há unanimidade
entre os cristãos. Há um século Henry
Ward Beecher, o pregador famoso, sugeriu que a perspectiva evolucionista realçava a glória da criação divina. O Papa
João Paulo II está disposto a aceitar o
processo evolucionário como o meio
usado por Deus para criar o corpo humano (mas não o “espírito”, o qual ele
insiste que é objeto da criação imediata
de Deus).
Mesmo os cientistas estão divididos
nesta questão. Alguns (tais como Steven Jay Gould) dizem que o darwinis5

mo e a religião não são incompatíveis,
que uma pessoa pode ser ao mesmo
tempo teísta e darwinista, enquanto
outros (William Provine) afirmam que
o darwinismo torna toda religião não
só supérflua, mas insustentável.
Rachels argumenta (“Precisa um
Darwinista ser Céptico?”) que a teleologia (direção e propósito) na Natureza é irrevogavelmente destruída pelo
darwinismo. Sem teleologia, a religião
precisa “retrair-se para algo como deísmo, ... não mais... apoiando a doutrina da dignidade humana” (págs.
127, 128). Este argumento é forte, e
precisa ser refutado se um darwinista
religioso quer resgatar o ensino bíblico de que os seres humanos são criados à imagem de Deus e ocupam um
lugar especial na ordem divina. Como
Rachels nos lembra: “A tese da ‘imagem de Deus’ não se enquadra com
qualquer opinião teísta. Requer um
teísmo que vê a Deus como ativamente planejando o homem e o mundo
como um lar para o homem.”
Em “Quão Diferentes são os Seres
Humanos dos Animais?” Rachels conclui que o darwinismo destrói qualquer fundamento para uma diferença
moralmente significante entre seres
humanos e animais. Se o homem descende de símios por seleção natural,
ele pode ser fisicamente diferente de
símios, mas não pode sê-lo de modo
essencial. Certamente não pode ser
em qualquer aspecto que dê ao homem mais direitos do que a qualquer
animal. Nas palavras de Rachels, “não
se pode fazer distinções em moralidade onde nenhuma existe de fato”. Ele
chama sua doutrina de “individualismo moral”, e rejeita “a doutrina tradicional da dignidade humana” junto
com a idéia de que a vida humana tenha qualquer valor inerente que os
seres não humanos careçam.

táveis” entre eles. Essas “diferenças
notáveis” poderiam ser usadas para
distinguir gêneros, raças, religiões e
indivíduos. Aceitando conceitos darwinistas ele estende a análise aos animais, não admitindo superioridade
humana automática sobre coelhos,
porcos ou baleias. Sob “individualismo moral”, quando confrontado com
o uso de um ser humano ou de um
chimpanzé para um experimento médico letal, não mais podemos decidir a
questão argüindo que o chimpanzé
não é humano. “Teríamos de perguntar o que justifica usar este chimpanzé, e não aquele ser humano, e a resposta teria de ser em termos de suas
características individuais, e não simplesmente por pertencerem a este ou
àquele grupo” (pág. 174).
Considerando o papel crucial de
“diferenças notáveis” nesta ética, a
gente procura alguma definição formal do termo. Rachels não dá nenhuma. Em vez disso obtemos “algo de
como o conceito opera” num exemplo
de testar cosméticos nos olhos de coelhos, e um palavreado difuso. Isto não
é defesa contra o egoísmo e o mal que
vemos em nós mesmos e em nossos
semelhantes.
A experiência demonstra que qualquer norma moral fraca e relativista
será torcida em qualquer forma que
seja necessária para nos permitir fazer
o que quisermos a nosso próximo. Há
muitos exemplos: escravidão; perseguição racial e religiosa; um milhão
de abortos por ano nos Estados Unidos; a epidemia de abandono, abuso e
morte de bebês; leis que permitem
suicídio assistido e eutanásia; expurgo
étnico, etc. Precisamos ter uma norma
clara de nossas obrigações para com
todo membro da família humana.
Essa é a diferença entre moralidade e
amoralidade. Não há terreno neutro.

Individualismo moral
Em “Moralidade Sem Que os Seres
Humanos Sejam Especiais”, Rachels
trata primeiro da igualdade humana,
e depois a rejeita! Os seres humanos
podem ser “tratados como iguais” somente se não houver “diferenças no-

Darwinismo e amoralidade
A conexão entre darwinismo e
amoralidade é agora explícita. Na New
York Times Magazine de 3 de novembro de 1997, Stephen Parker escreveu
sobre “psicologia evolucionista”. Ele
nos diz que “filósofos da ética conclu-
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íram que... nossos neonatos imaturos
não possuem o direito à vida mais do
que um camundongo”, e alega que “o
infantocídio pode ser o produto de
trauma maternal” visto “ter sido praticado e aceito na maioria das culturas
através da história.” Ele assim liga o
infanticídio diretamente a nossos ancestrais e à luta pela sobrevivência
darwiniana, que por vezes requer que
as mães matem seus filhos a fim de
promover seu futuro reprodutivo. Em
artigos como este, aquilo que outrora
era impensável é apresentado como
razoável e aceitável. Estamos sendo
amaciados para uma mudança na moralidade da comunidade — que mantém que alguns seres humanos merecem respeito e proteção, mas outros
não, e podem ser mortos com impunidade. Podemos ver esse processo em
operação hoje, nos pronunciamentos
acadêmicos, e cada vez mais na mídia
popular.
Há apenas 50 anos, toda nação com
voto nas Nações Unidas rejeitou este
modo de pensar. A ética que emerge
no Ocidente é um repúdio direto da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seu preâmbulo, a Assembléia Geral das Nações Unidas unanimemente (com oito abstenções) declarou que “o fundamento da liberdade, justiça e paz do mundo” é “o reconhecimento da dignidade inerente e
dos direitos iguais e inalienáveis de
todos os membros da família humana.” Nos próprios Artigos, achamos
que “Todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e direitos” (Artigo 1); “Cada um possui todos os direitos e liberdades anunciadas nesta Declaração, sem distinção
de qualquer espécie” (Artigo 2); “Todos têm direito à vida, liberdade e segurança de sua pessoa” (Artigo 3);
“Todos têm direito ao reconhecimento em toda parte como uma pessoa diante da lei” (Artigo 6); e “Todos são
iguais diante da lei e têm direito sem
nenhuma discriminação à igual proteção da lei” (Artigo 7). Esta linguagem
não é equívoca; não pode haver confusão quanto a seu significado. Aceitar o que Rachels e Pinker estão ofere-
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cendo significa voltar as costas à sabedoria do passado.
Maturidade (e nossa segurança)
exige reflexão honesta. Um sistema de
ética baseado em relativismo moral
sempre terminará com o forte no poder e o fraco debaixo de seu calcanhar.
A filosofia darwinista, levada à sua
conclusão lógica, não nos leva a parte
alguma, e isso devia bastar para que a
rejeitássemos. Talvez não devêssemos
estar surpresos de ver os darwinistas
abraçando uma filosofia tão cruel e
utilitária, mas o que mais surpreende
é o número de moralistas, filósofos e
outros que se identificam como cristãos mas insistem que adotemos uma
ética tão diferente da de Cristo.
O argumento a favor do relativismo moral é sutil à primeira vista. Freqüentemente começa reafirmando a
verdade biológica (e bíblica) de que
somos humanos desde o momento da
concepção. Mas, depois nos é dito que
há uma diferença entre um “ser humano” e uma “pessoa”, e que “personalidade” é a categoria que um ser humano precisa alcançar a fim de ter direito à vida. As qualificações para
“personalidade” variam — mas geralmente incluem a posse de consciência
de si mesmo como condição necessária para ser uma “pessoa” com pleno
status moral (por exemplo, ter o direito de não ser morto). Naturalmente
nenhum ser humano nasce com consciência de si mesmo, e muitos de nós
podemos perder a consciência, temporária ou permanentemente, devido
a trauma, enfermidade ou idade.
O individualismo moral (ou a ética
da “personalidade”) e a declaração das
Nações Unidas dos Direitos Humanos
colidem; são inteiramente incompatíveis. A Declaração das Nações Unidas
é fundada sobre a tradição moral judaico-cristã — uma tradição que remonta a milênios. O “individualismo
moral” pretende ser fundado na razão
humana, e é expresso em afirmações
que começam com: “Eu argumento....” “Eu vejo...”, ou “Eu sustento
...”. O “individualismo moral” propõe
que tanto os seres humanos como os
animais devem ser julgados pelos
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mesmos critérios relativistas. Neste
universo moral, seres humanos perderam seus direitos inalienáveis à vida,
algo que os cristãos defendem na base
da declaração: “Criou Deus o homem
à Sua imagem: à imagem de Deus o
criou; macho e fêmea os criou” (Gênesis 1:27).
Tirado do pedestal
Tirando os seres humanos do pedestal de dignidade sobre o qual a Bíblia os colocou tem implicações para
todos, não somente para os pacientes
em estado comatoso, os neonatos com
defeitos, os velhos enfermiços, e outros diferentes de “nós”. Debaixo da
ética do “individualismo” não há
princípio que impeça que uma raça
classifique outras raças como não plenamente humanas e de escravizá-las
ou eliminá-las. Não há princípio responsabilizando aqueles que procuram
degradar os outros ao status de “nãopessoas”. Não há princípio condenando os pais que recorrem a testes prénatais para determinar o sexo de um
feto e depois abortam se for menina.
Não há princípio para impedir que
uma sociedade determine que o pleno
status humano não seja atingido antes dos 3 ou 4 anos, e de fundar centros para eliminar as “não-pessoas”
indesejáveis. Não há princípio para
impedir a clonagem de um indivíduo,
ou o uso do ser humano como um estoque de órgãos avulsos. Podemos recuar destas sugestões, mas a verdade é
que quando abandonamos o imperativo bíblico de que a vida humana inocente é sagrada e não pode ser tocada,
estamos todos debaixo de risco, porque quando os fortes dominam, “a
força faz o direito”.
Quando moralistas cristãos chegam
às mesmas conclusões que os darwinistas sobre nossas obrigações para
com o nosso próximo, é tempo de
pensar cuidadosamente. Deus nos
criou, e Ele conhece o mal de que somos capazes. Por esta razão, Ele nos
instruiu a tratar todos os seres humanos como dignos de respeito. Nem o
“individualismo moral” nem a ética
da “personalidade” é compatível com

a interpretação tradicional das Escrituras, e isso deveria ser razão suficiente para rejeitá-los. Mas, além disso,
para aqueles cuja fé é fraca, a história
oferece muitas demonstrações de que
antes de qualquer matança tem havido uma divisão da população em
“nosso grupo” (protegido) e “os demais” (não protegidos) que torna permissível ir adiante com a matança. A
maior parte dos moralistas relativistas
não tem esta intenção. Estão simplesmente tentando criar uma base nãodogmática, racionalista para um comportamento que eles julgam apropriado.
Creio que James Rachels tem razão
em seu argumento: Uma pessoa não
pode ser darwinista e manter de modo
lógico a opinião tradicional de que a
vida humana é sagrada. A pergunta
mais imediata para os cristãos parece
ser mais relevante: Pode uma pessoa
crer que a vida humana não é sagrada
e ainda ser cristão?
Earl Aagaard (Ph.D., Colorado State
University) é professor de biologia no Pacific Union College. Seu endereço postal:
3 College Ave., Angwin, California 94508.
E-mail: eaagaard@puc.edu
Para artigos anteriores sobre este tópico
em nossa revista, ver David Ekkens, “Animais e Seres Humanos: São Eles iguais?”
Diálogo 6:3 (1994), págs. 5-8, e James
Walters, “É Koko uma pessoa?” Diálogo
9:2 (1997), págs. 15-17 e 34.
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A vantagem adventista
Larry Beeson

A pesquisa sugere que o estilo
de vida adventista contribui
para uma vida melhor e mais
longa.

S

eja um simples rádio ou uma TV estéreo de tela grande, um liquidificador ou o último carro — tudo
que compramos vem com o manual de
instruções. O fabricante espera que você
leia o manual antes de começar a usar
sua nova aquisição. Você recorre ao
manual tão freqüentemente quanto necessário a fim de compreender o mecanismo e a operação do produto e para
ter certeza que ele funciona melhor e
dura mais tempo.
Se assim é com um simples liquidificador ou um carro, quanto mais cuidado
devíamos dar ao nosso corpo, talvez o sistema mais complexo que conhecemos?
A Bíblia nos informa que “formou o
Senhor Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de
vida, e o homem passou a ser alma vivente” (Gênesis 2:7, RA). O Criador
também nos deu Seu manual para o
cuidado apropriado de nosso corpo.
Esse manual é a Bíblia e somos todos
encorajados a lê-la para melhor compreender a mordomia do corpo. Paulo
diz: “Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo...? Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo” (I
Coríntios 6:19 e 20). Além de outros
significados que este verso possa ter,
um que interessa à nossa discussão é o
que comemos e bebemos.
A epidemiologia dos Adventistas do
Sétimo Dia
Durante as últimas décadas, organizações relacionadas com a saúde dentro
dos Estados Unidos e alhures (por
exemplo, os Institutos Nacionais de
Saúde, a Sociedade Americana de Câncer, a Associação Americana de Cardiologia, o Departamento de Saúde e de
Serviços Humanos, a Organização Mundial da Saúde, etc.) têm fornecido evidência epidemiológica do mundo inteiro quanto às características do estilo de
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vida que promove saúde e detém o progresso da enfermidade. Parte desta evidência vem de pesquisa sobre saúde entre adventistas do sétimo dia. Pesquisas
de saúde têm se concentrado nos adventistas por duas razões. Primeira, eles
tendem a ser mais homogêneos em
muitas escolhas de estilo de vida, tais
como a abstenção de álcool e tabaco.
Segunda, são mais heterogêneos em hábitos de nutrição: são geralmente vegetarianos (nada de produtos animais na
dieta) ou lacto-ovo-vegetarianos (cuja
dieta inclui lacticíneos e ovos, mas não
carne). Mais de 250 artigos científicos
têm sido publicados ao redor do mundo
sobre a vantagem adventista em matéria de saúde. A maior parte do que é
descrito abaixo refere-se à pesquisa conduzida por cientistas da Universidade
de Loma Linda sobre adventistas da Califórnia. Resultados semelhantes, porém, têm sido publicados quanto a adventistas na Noruega, Holanda, Polônia, Dinamarca, Japão, Austrália e outros países.
O Estudo da Mortalidade Adventista
O primeiro principal estudo epidemiológico dos adventistas começou em
1958. É conhecido como o Estudo de
Mortalidade Adventista, envolvendo
22.940 adventistas não-hispânicos,
brancos, residindo na Califórnia.1 Os
resultados deste estudo sobre os adventistas foram comparados a um estudo
semelhante de não-adventistas efetuado pela Sociedade Americana de Câncer
durante o mesmo período de tempo.
Ambos os estudos envolveram voluntários na Califórnia que eram relativamente bem educados comparados à
média dos californianos. Ambos os estudos obtiveram cópias de certidões de
óbito de participantes no estudo que tinham morrido durante os anos subseqüentes aos da pesquisa. As similarida-
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des entre estes dois grupos eram importantes porque descobriu-se que indivíduos que se oferecem para tais estudos
tendem a ter melhor saúde que a população geral, e as pessoas das classes econômicas mais altas tendem a ter proporções mais baixas de enfermidade em
geral. Assim, o Estudo da Mortalidade
Adventista e o Estudo da Sociedade
Americana de Câncer forneceram uma
comparação razoavelmente boa entre
adventistas e não-adventistas.
A comparação revelou o seguinte: Se
a mortalidade por câncer no Estudo da
Sociedade Americana de Câncer era
100, a mortalidade entre adventistas era
de 60 para homens e 76 para mulheres.
Isso significa que depois de ajustar para
diferenças nas distribuições de idade
nos dois estudos, os homens adventistas tinham um índice de mortalidade
por câncer significantemente mais baixo para um grupo de certa idade comparado ao que se podia esperar de um
grupo semelhante. Isto significa que
homens adventistas ainda morriam de
câncer, mas numa idade muito mais
avançada do que os homens não-adventistas. O mesmo pode ser dito de
mulheres adventistas. Visto não haver
razão a priori para crer que os adventistas da Califórnia fossem geneticamente
diferentes dos não-adventistas, a hipótese é que uma ou mais caraterísticas de
estilo de vida ou influências do ambiente podem ser responsáveis pelo atraso na morte por câncer.
Visto que o fumar tem sido comprovado ser um fator importante em causar
câncer, pesquisadores do Estudo de
Mortalidade Adventista compararam os
índices de mortalidade de não-fumantes de ambas as populações. Como era
de esperar, os índices de mortalidade
destes não-adventistas eram mais próximos aos dos adventistas. Contudo, uma
vantagem para os adventistas sempre
persistia que não podia agora ser explicada por diferenças no uso de tabaco no
passado. Assim, outras craterísticas dos
adventistas, fora sua condição de nãofumantes, tais como dieta e talvez
apoio social, são igualmente importantes em reduzir o risco de enfermidade.
Os adventistas também pareciam ter
um adiamento de mortes cardiovascu-
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lares. Se o índice de morte por enfermidade do coração no estudo da Sociedade Americana de Câncer é considerado
como 100 por cento, então os homens
adventistas apresentavam apenas 66
por cento do que era de se esperar. Mulheres adventistas mostraram apenas
uma pequena redução, com 98 por cento. Homens adventistas também morrem de enfarte, mas seu índice de mortalidade é de apenas 72 por cento comparado aos não-adventistas. Para mulheres adventistas, sua mortalidade por
enfarte era de 82 por cento do de nãoadventistas.
Portanto, segundo estes estudos, é
bem evidente que o estilo de vida adventista provê alguma proteção contra
o câncer e outras moléstias fatais. Mas
diferenças em índices de mortalidade
entre adventistas e outros podem ser
devidas a pelo menos dois fatores: (1)
Os adventistas podem apanhar uma doença específica na mesma proporção
que os outros, mas sobrevivem mais
tempo com a doença por causa de melhor acesso a cuidado médico ou um
sistema imunológico superior ou um
melhor estilo de vida; e/ou (2) os adventistas realmente adoecem em proporção menor do que os não-adventistas. Pode ser que ambas as possibilidades contribuam aos índices de mortalidade mais baixos observados entre adventistas. Mas estudos de mortalidade
como o de Loma Linda não podiam resolver a questão. O Estudo de Mortalidade Adventista levantou várias questões interessantes. Que havia em seu estilo de vida que permitia aos adventistas viver mais tempo? Teriam as diferenças em estilo de vida adventista por
si mesmas produzido diferentes riscos
para contrair doenças específicas tanto
fatais como não-fatais?
O Estudo de Saúde Adventista
O Estudo de Saúde Adventista é o segundo estudo importante de adventistas na Califórnia. Subsidiado pelo Instituto Nacional de Câncer e pelo Instituto Nacional de Coração, Pulmão e Sangue, o estudo começou em 1974 e foi
dirigido pelos pesquisadores da Universidade de Loma Linda. O estudo incluía
a incidência (isto é, novos casos) de

câncer e doença do coração na pesquisa
sempre em expansão do estilo de vida
adventista que permite aos adventistas
ter uma “vantagem em matéria de saúde”. À semelhança do outro estudo, certidões de óbito foram obtidas para documentar a causa de morte dos membros que morreram durante o estudo.
Registros hospitalares foram usados
para todos os casos não-fatais. O índice
de resposta de brancos, não-hispânicos,
ao questionário sobre estilo de vida enviado por correio foi o mais elevado de
todos os grupos étnicos e totalizou
34.198. Esse grupo tornou-se a porção
do “estudo de incidênada”2 para descobrir que componentes do estilo de vida
adventista deram proteção contra a enfermidade.
Não tinha sido seu objetivo comparar os índices de incidência de enfermidade ou mortalidade entre adventistas e
não-adventistas. Foi planejado principalmente para descobrir variações em
estilo de vida entre os próprios adventistas e como estas variações se traduziam em mudanças de risco de enfermidade.
Esta pesquisa acrescentava também
uma investigação detalhada de dieta
comparada com o questionário da Sociedade Americana de Câncer de 1960
usado pelo Estudo de Mortalidade Adventista. Além disso, seu questionário
incluía perguntas sobre o histórico médico antecedente, terapia de drogas, atividade física e uma variedade de perguntas psico-sociais. Quando a coleta
dos dados foi concluída, 32 mil hospitalizações (por qualquer razão) tinham
sido declaradas representando mais de
18 mil participantes diferentes. Dos
hospitais envolvidos, 698 eram na Califórnia e 960 eram fora do estado. Todos
esses hospitais foram contatados no estudo subseqüente de seis anos de todos
aqueles que completaram o questionário básico de estilo de vida.
Um perfil básico da população do
Estudo de Saúde de Adventistas mostrava uma idade média de 51 anos para
homens e de 53 para mulheres. A proporção de pessoas que tinham sido diagnosticadas por um médico como hipertensas era próxima do que se podia
esperar para uma população adulta.
9

Embora um número modesto de pessoas admitiu ter fumado antes — geralmente antes de se unir à Igreja Adventista — não havia praticamente fumantes atuais na população. Uma proporção relativamente grande pretendia fazer exercício com freqüência moderada.
A população sob estudo, composta de
60% de mulheres, tendia a ser bem instruída. Um pouco mais da metade dos
participantes na pesquisa disse que comia carne menos de uma vez por semana. A maioria era lacto-ovo-vegetariana.
Influência do estilo de vida
Que revelaram esses estudos sobre a
influência do estilo de vida na redução
de índices de enfermidade e de mortalidade?
Câncer do pulmão. De longe o maior
risco de câncer do pulmão é o contato
crônico com fumaça de tabaco, tanto
de fumantes ativos como de fumantes
passivos ou de segunda mão. Trabalhar
ou viver com um fumante foi demonstrado aumentar a probabilidade de uma
pessoa contrair câncer do aparelho respiratório. O estudo de saúde de adventistas demonstrou3 que indivíduos podiam ainda mais reduzir sua probabilidade de desenvolver câncer do pulmão
não só diminuindo a exposição à fumaça de tabaco, mas também incluindo
em sua dieta uma variedade de frutas,
muitas das quais contêm componentes
(por exemplo, vitaminas antioxidantes)
considerados capacitadores do corpo
para combater o câncer. Adventistas
que consumiam frutas duas ou mais vezes por dia tinham apenas 25 por cento
de probabilidade de adquirir câncer do
pulmão comparados aos indivíduos que
consumiam fruta menos de três vezes
por semana. Esta vantagem de saúde
pelo consumo de frutas foi observada
em adventistas que tinham deixado de
fumar anteriormente bem como em adventistas que nunca tinham fumado.
Câncer da próstata. Segundo estimativa,4 29 por cento de todos os novos casos de câncer diagnosticados entre homens americanos em 1998 tinham que
ver com a próstata, e a incidência desta
enfermidade tem crescido durante as
últimas décadas. Relações altamente
protetoras foram observadas5 em ho10

mens adventistas que consumiam
quantidades moderadas de legumes
(tais como feijão, lentilhas, ervilhas),
frutas cítricas frescas, fruta seca (por
exemplo, passas e tâmaras), e tomates.
Câncer da mama. Em meados da década de 1980, câncer do pulmão ultrapassava o câncer da mama, sendo o
câncer mais comumente diagnosticado
em mulheres americanas.6 Contudo,
nas populações não-fumantes, como a
dos adventistas do sétimo dia, o câncer
da mama é ainda o câncer mais comumente diagnosticado. Os fatores de risco conhecidos para o câncer da mama
incluem: crescente contato com estrogênio e/ou hormônios do tipo progesterone, menstruação precoce, menopausa
tardia e obesidade em mulheres após a
menopausa. Fatores que podem proteger quanto à incidência de câncer da
mama incluem: menor contato com estrogênio ou hormônios do tipo progesterone, primeira gravidez em idade jovem, lactação e atividade física. No estudo de saúde adventista, as mulheres
que faziam exercício vigoroso tinham
uma redução de 21 por cento no risco
de câncer da mama e um atraso médio
de 6.6 anos na idade na qual este câncer
é diagnosticado comparado às mulheres que exercitavam pouco7. A inatividade física teve mais importante efeito
sobre a idade em que o diagnóstico é
feito do que sobre o risco em todo o
período de vida. O efeito protetor da
atividade física sobre o risco de câncer
da mama é mais pronunciado em idade
mais jovem, pois os benefícios do exercício não foram vistos claramente em
mulheres de pós-menopausa.
Câncer da bexiga. Fumar cigarro é um
forte fator de risco para câncer da bexiga.
Adventistas que tinham fumado antes de
se unirem à igreja tinham duas vezes maior risco de câncer da bexiga, comparado
àqueles que nunca fumaram. Investigadores anteriores notaram maior risco de
câncer da bexiga em pessoas com consumo elevado de alimentos cárneos. Aproximadamente 50 por cento dos participantes no estudo de saúde de adventistas
eram ovo-lacto-vegetarianos. Adventistas
que evitavam carne, aves e peixes tinham
menos da metade do risco de câncer da
bexiga, comparados àqueles que comiam

estes alimentos três ou mais vezes por semana.8
Câncer do pâncreas. O Estudo da Saúde Adventista observou que aumentando o consumo de legumes, frutas secas,
e produtos de proteína vegetal (tais
como soja, gluten e nozes) diminuía de
modo significativo o risco de câncer do
pâncreas.9
Outros cânceres. O mesmo estudo investigou outros cânceres (do cólon10, do
cérebro e das meninges cranianas11, de
leucemia e de mieloma12) e observou
que os indivíduos que seguiam o “estilo
de vida adventista” mais de perto eram
os que tinham menor probabilidade de
adquirir qualquer das enfermidades
crônicas investigadas.
Enfermidade do coração. Este estudo
não só investigou a relação entre vários
hábitos de vida e cânceres incidentais e
fatais, como também buscou fatores relacionados com enfermidades do coração. Uma fascinante descoberta que
tem sido repetida por pesquisadores em
outras populações foi a do consumo freqüente de nozes cinco ou mais vezes
por semana (uma mão cheia de cada
vez) estar associado com um número
substancialmente menor de casos fatais
de enfermidades do coração e enfartes do
miocárdio (ataques do coração) não-fatais, comparados àqueles que consomem
nozes menos de uma vez por semana.13
Entretanto, visto as nozes serem ricas em
gordura, consumir grandes quantidades
pode não ser tão benéfico.
Adventistas que comiam principalmente pão integral experimentavam
uma redução de 40 por cento no risco de
ataque do coração, comparados àqueles
que comiam mais pão branco. Havia
também mais do que o dobro de risco de
ataque do coração entre homens que
consumiam carne pelo menos três vezes
por semana, comparados aos vegetarianos. Adventistas que exercitavam regularmente 15 minutos ou mais pelo menos
três vezes por semana experimentavam
uma redução significativa no risco de
morrer de ataque do coração.
A pirâmide guia da alimentação vegetariana
Baseadas em evidência epidemiológica internacional das últimas décadas,
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A iniciativa é sua
Há mais de 100 anos Ellen G. White,
uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez a seguinte obser-
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O ano 2000:
Vai ele anunciar o milênio?
George W. Reid

Uma revista das especulações
humanas e o ensino bíblico.

12

H

ollywood o projeta na tela. Desde jornais sérios a tablóides frívolos, ele recebe tratamento
que é tanto assustador como espalhafatoso. O mundo dos computadores
está trabalhando febrilmente para impedir um crash de seus programas. Teólogos da direita como da esquerda
falam e escrevem a respeito como se
fosse uma coisa trivial ou a única coisa que importa.
Milênio! Essa é a palavra mágica.
Ao se aproximar o ano 2000, vai o século levar a história a uma nova oportunidade ou ao caos? Irá a raça humana precipitar-se numa crise de comunicação que afetará toda informação
eletrônica vital, tais como contas de
banco, registros legais, fórmulas químicas, ações e títulos, taxas e registros
acadêmicos? Irá ele interromper de
modo crítico o transporte aéreo e desencadear um holocausto atômico?
Líderes religiosos estão aproveitando-se da oportunidade para lançar
uma nova época de fé. Uns poucos
prevem o fim de todas as coisas, mas
os menos inclinados a excitamento
especulativo vem o ano 2000 como
um marco a partir do qual proclamar
o começo de uma nova época religiosa. Um elemento é a convocação papal para uma assembléia de líderes religiosos de todas as fés em Jerusalém
no ano 2000.
Os últimos dois séculos trouxeram
uma transformação geral da autocompreensão religiosa, especialmente
entre cristãos. Desde os primórdios, a
religião tem tratado do relacionamento entre a natureza e o sobrenatural. O
iluminismo do final do século 17 conseguiu desacreditar virtualmente toda
crença no sobrenatural, deixando o
cristianismo reduzido largamente a

uma organização de serviço social,
com um mínimo de conteúdo sobrenatural.
O produto final: um cristianismo
enfocado sobre idéias, mas sem certeza sobre Deus. Dentro deste vácuo explicações alternativas desenvolvidas
para prover significado e uma cosmovisão, fundiram-se num amálgama
que deslocou a versão bíblica do sobrenatural. Com as idéias bíblicas sendo abandonadas como mito, a religião
voltou-se para preocupações humanas. Os textos bíblicos foram dissecados, avaliados pela lógica humana, e a
comunidade intelectual cristã embarcou na busca do Jesus histórico. A ciência tornou-se o guia para o futuro e
a profecia bíblica foi reduzida a escritos posteriores aos acontecimentos,
com a escatologia uma esperança
melancólica de acontecimentos incertos.
Mas a esterilidade de tal religião,
privada de seu propósito de ligar a humanidade com Deus, impele as pessoas alhures. Hoje uma nova geração
está no comando, pessoas à busca de
respostas satisfatórias a questões argutas. O sobrenatural, abandonado há
muito como extinto, reemergiu como
linha de frente do interesse religioso.
De novo milagres estão em voga. Os
anjos estão por toda parte, no mundo
literário, na indústria de diversão,
mesmo entre teólogos que não mais
acreditavam neles. O misticismo da
Nova Era permeia agora a música, a literatura, a filosofia, a educação e mesmo a medicina. Cristãos evangélicos,
que hoje contam com uns 400 milhões de membros, não mais podem
ser ignorados. O fundamentalismo
exerce agora uma força profunda nas
religiões não cristãs.
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Em direção de uma utopia
milenial
Desta nova plataforma, os guias religiosos de hoje esperam lançar um reavivamento poderoso que envolverá
todas as religiões e assim inaugurar o
mundo utópico da paz, prosperidade,
progresso e unidade.
Como pode uma coleção de tradições religiosas diferentes, competitivas e freqüentemente contraditórias
ser combinada para introduzir o ideal
utópico? A fórmula proposta se acha
num grupo relativamente simples de
elementos:
1. Não julgar. Uma religião não
mais pode ser tratada como superior à outra.
2. Mérito. Cada tradição possui validade em sua própria esfera, e
assim merece ser respeitada por
todas.
3. Aceitação. Como toda tradição
religiosa é válida, seu lugar precisa ser assegurado dentro de um
todo pluralístico.
4. Diversidade. Dentro dessa aceitação plenária, toda pessoa deve
poder praticar sua própria convicção, livre de qualquer nesga
de proselitismo.
5. Comunalidade. O foco deve convergir para um elemento comum
— serviço humanitário.
6. Subjetividade. Cada um pode
transcender crenças e práticas
particulares para participar da
experiência interior que todas as
religiões têm em comum. Afinal,
é um relacionamento com o divino como cada um concebe que
é o que conta.
A despeito desta fórmula de milenialismo utópico, a Bíblia com efeito
aponta para um milênio totalmente
diferente em propósito e significado.
O milênio bíblico
Ao nos voltarmos para as Escrituras, surpreendentemente apenas umas
poucas passagens se referem diretamente ao milênio. De longe a passagem mais explícita se acha no capítulo 20 do Apocalipse. Os evangelhos
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nada dizem do milênio, e Paulo o
menciona só incidentalmente. Temas
relacionados tais como julgamento e
consumação final aparecem através
das Escrituras.
Para abarcar todo o ensino bíblico
notaremos diversas passagens teologicamente relacionadas umas com as
outras. Paulo fala aos coríntios da ressurreição por ocasião da última trombeta (I Coríntios 15:51-55). Embora
ele não faça nenhuma referência direta à volta de Cristo, bem claramente
ele assume que a igreja em Corinto tinha conhecimento daquilo que neste
momento ele estava ensinando aos
crentes em Tessalônica (I Tessalonicenses 4:13-18; II Tessalonicenses 2:112). A volta de Cristo é o acontecimento central em volta do qual o fim
do mundo e a ressurreição giram. Paulo foi o fundador e primeiro mestre da
igreja de Corinto (Atos 18:11, 18). Parece impensável que seu ensino básico
sobre a volta de Jesus não seja fundado sobre o que ele diz em I Coríntios
15. Apesar disso, em parte alguma dos
escritos de Paulo faz ele ligação entre
o segundo advento com um período
de tempo específico.
O Apóstolo Pedro faz duas referências aos 1000 anos no mesmo verso:
“Não ignoreis uma coisa: que um dia
para o Senhor é como mil anos, e mil
anos como um dia” (II Pedro 3:8).
Contudo, a intenção é claramente retórica em vez de profética. Pedro não
está dando um período de tempo profético específico, mas simplesmente
sublinhando a verdade que Deus está
acima do tempo, contrariamente à experiência humana.
João usa a expressão “mil anos”
seis vezes em Apocalipse 20. De forma
sumária, ele prevê o climax grandioso
da história. Satanás, o arquinimigo, é
preso e confinado por mil anos (versos 1-3). Os justos levantam-se na primeira ressurreição e reinam com Cristo no céu durante mil anos (versos 46). No final dos mil anos, Satanás é
solto para liderar seus sequazes que
acabam de ressuscitar num assalto
contra os santos e a cidade santa (ver-

sos 5, 7-10), quando fogo do céu destrói todos os ímpios.
A breve afirmação de Pedro em II
Pedro 3:8, onde ele cita o Salmo 90:4,
tem dado margem a uma variedade de
propostas, baseadas na idéia de que aí
ele está oferecendo uma fórmula para
interpretar as muitas referências bíblicas a dias, geralmente fora de qualquer contexto profético. Basando-se
na premissa que os sete dias da Criação são paralelos a sete épocas de
1000 anos, alguns acrescentam outra
premissa de que o sexto período de
mil anos termina com o ano 1999.
Proponentes desta teoria avançam a
idéia de que com o ano 2000 entraremos num cumprimento que corresponde ao sétimo dia literal da Criação
— um milênio de paz e prosperidade.
Este argumento apareceu primeiro em
especulações judaicas antes do tempo
de Cristo e tem reaparecido ocasionalmente em escritos cristãos posteriores, mas não tem uma verdadeira base
bíblica.
Outra pergunta pode ser feita:
Onde o povo de Deus passará os mil
anos? A resposta se encontra em outras passagens do Novo Testamento. A
primeira ressurreição é a do povo de
Deus, e ocorre no segundo advento de
Cristo (I Tessalonicenses 4:16, 17),
quando os ressuscitados serão “arrebatados juntamente com eles os santos
vivos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares” (verso 17). Jesus mesmo prometeu voltar para levar os
crentes à casa de Seu Pai (João 14:3).
Os remidos passarão os mil anos no
céu, onde participarão do julgamento
(Apocalipse 20:4), para em seguida
voltar com a Nova Jerusalém a fim de
presenciar o fim do pecado (Apocalipse 21:2-8). Tentativas de descrever o
milênio como uma era magnífica com
Cristo presidindo sobre um reino terrestre não se enquadra de modo algum com o ensino bíblico sobre os
eventos finais.
Embora a maioria dos intérpretes
cristãos do milênio argumente a favor
de teorias dispensacionalistas que
pressupõem um reino messiânico no
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qual Cristo reina sobre a terra, os adventistas preferem seguir Pedro e Paulo ensinando uma devastação total da
terra por ocasião da vinda de Cristo.
Esse acontecimento torna a terra inabitável aos seres humanos, mas um
lugar apropriado para a prisão de Satanás. Baseados no livro do Apocalipse,
nós prevemos no final dos mil anos a
erradicação do mal e a restauração de
tudo à pureza original, um mundo
“no qual habita a justiça”.
Teorias milenares
Hoje o termo milênio recebeu um
novo significado. Além da simples re-
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ferência ao período bíblico de mil
anos, está se tornando a chave dos
acontecimentos finais. Esta espécie de
especulação tem uma longa história.
Começando no período entre o Velho
e o Novo Testamentos, os rabinos discutiam sobre o reino messiânico vindouro. No tempo de Jesus este ensino
sem dúvida permeava os conceitos populares que Ele encontrava ao tentar
explicar a natureza do Seu reino.
Quarto Esdras, um livro apócrifo,
oferece um bom exemplo. Segundo
ele, o Messias Se revelaria, estabeleceria um reino terrestre no qual todos
haviam de prosperar durante 400
anos, depois dos quais o Messias e a
humanidade toda morreriam, fazendo
a terra voltar ao silêncio primordial.
Então uma ressurreição geral teria lugar, seguida de um paraíso terrestre
com uma Jerusalém restaurada.
O Talmud ensina que, dependendo
da escolha que fizermos, os dias do
Messias durariam 40 anos, ou 70 anos,
ou três gerações. Alguns rabinos preferiam 400 anos, 365 anos, 7000 anos
ou 2000 anos (Sanhedrin 916). Freqüentemente a era dourada é apresentada em termos de prosperidade abundante, casas e terras, abundantes colheitas e descendência, a satisfação de
todos os desejos sensuais. Tais idéias,
logo se introduziram na visão cristã
de um milênio vindouro.
Quando é que tudo isso começaria?
Haveria de seguir a 85 jubileus, depois
de 7000, 6000, 5000, 2000 anos, 600,
ou justamente quando? O rabino Akiba argumentava a favor de 40 anos.
Vários esquemas foram propostos e alguns deles foram adotados por cristãos influentes tais como Irineu, Justino Mártir, Eusébio e outros. Jerônimo
(c. 380) argumentava a favor de uma
história mundial de 6000 anos, seguida de um sábado milenial. Mesmo alguns não-cristãos como os seguidores
de Zoroastro e os etruscos ensinavam
que a raça humana duraria 6000 anos.
Por causa do materialismo grosseiro
incorporado em idéias sobre o milênio, outros pais da igreja rejeitaram
mesmo a idéia de um milênio, ao ponto de negar a canonicidade do Apocalipse.

Mas foi Agostinho que captou a
cristandade medieval com sua idéia de
que o milênio não é um período de
tempo, mas uma experiência, começando com a conversão e culminando
com um entusiasmo espiritual comparável à segunda vinda de Cristo (Cidade de Deus, 20:6, 7).
Estas idéias provocaram o excitamento público sobre a aproximação
do ano 1000. Baseados no pensamento de Agostinho, os cristãos começaram a antecipar acontecimentos solenes naquele ano. Ao se aproximar o
ano, mesmo quando o papa Silvestre
II ocupava o trono papal, a tensão subiu, mas nada de notável ocorreu.
Embora especulações fantásticas circulassem nos mosteiros, o Vaticano
acalmou os temores quanto ao fim do
mundo. Em 998 o Concílio de Roma
impôs a Roberto, rei da França, sete
anos de penitência por violações graves da lei canônica, e o imperador alemão, Otão III, continuou a fazer planos de restaurar o antigo Império Romano.
Os adventistas hoje e a especulação sobre o milênio
Sendo profundamente interessados
em profecia, os adventistas do sétimo
dia são particularmente vulneráveis a
especulações. Através da história adventista temos confrontado especulações sobre o fim, apesar de advertências bíblicas e de Ellen White desacreditando toda tentativa de prever eventos futuros.
Em vista disso precisamos tratar da
agitação em círculos adventistas sobre
os 6000 anos. Geralmente os que propõem cálculos específicos baseiam
seus argumentos sobre a afirmação de
Ellen White quanto a uma cronologia
de 6000 anos para a terra. Com efeito,
a cronologia bíblica é complexa e inclui várias incertezas que tornam um
cálculo exato cronologicamente impossível. Essas não afetam a mensagem das Escrituras, mas nos impedem
de datar os acontecimentos bíblicos
com precisão para o período anterior
aos reis de Israel.
Ellen White não fez questão de criar uma cronologia. Em seus escritos
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ela faz 43 referências aos 6000 anos e
42 aos 4000 anos. Como regra ela simplesmente cita a cronologia de Ussher
impressa acima das colunas de sua Bíblia. O método é de aproximação, e
não de datação rígida. Em 1913 ela escreveu que a terra tem “quase seis mil
anos”. No todo, estudantes cuidadosos da Bíblia e dos escritos de Ellen
White evitarão construir cronologias
sobre este tipo de evidência.
Princípios para nos proteger
Assim surge a pergunta: Há princípios sãos que nos ajudam tratar de especulações milenares e evitar sermos
enganados? Os seguintes poderiam
ajudar:
1. As especulações milenares têm
um longa história quase sempre
errada.
2. O desejo de novidade profética
superficial deve ceder lugar a
cuidadoso estudo da Bíblia.
3. Fixar tempo para o fim é em si
um empreendimento sem apoio
na Bíblia.
4. Ellen White firmemente endossa
a abordagem historicista de interpretação profética, nunca
propondo reciclagem futura de
profecias apocalípticas relacionadas com tempo.
5. Estudo judicioso das profecias
bíblicas continua ser um componente válido e essencial da mensagem adventista, mas não deve
levar a qualquer forma de projeção de tempo exato para a volta
de Jesus ou outros acontecimentos que devem ocorrer em conexão com Sua volta.
George W. Reid (Th.D., Southwestern
Baptist Theological Seminary) é diretor
do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo
Dia e consultor de Diálogo. Seu endereço: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, Maryland 20904; E. U. A.
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Perfil
Kim Gangte
Diálogo com um membro adventista
do parlamento na Índia

N

aquele dia em Imphal, Manipur, um estado no noroeste da Índia, as faces das mulheres estavam banhadas em lágrimas. Kim Gangte, a
candidata que tinha lutado por seus interesses, saiu vitoriosa. As multidões estavam estáticas ao tomar ela o microfone para falar depois da vitória.
“Vocês testemunharam um milagre hoje”, ela lhes disse. “Os insurgentes capturaram as cabines de votação. Muitas de vocês foram espancadas e
ameaçadas. Eu fui seqüestrada para me impedirem de visitar os recintos de votação. Contudo saí vitoriosa. Como aconteceu? Isso não aconteceu por que Kim
Gangte é boa. É porque Deus é grande! Ele ouviu nossas preces. Deus vive. Ele
ainda reina.”
Naquele dia Kim Gangte tornou-se a primeira adventista a entrar na Lok
Sabha, a assembléia inferior do Parlamento Indiano. Embora Kim tivesse ganho com pequena margem, ela está usando sua posição em Nova Delhi, a capital da Índia, para continuar a lutar pelos direitos dos desprivilegiados, especialmente das mulheres e das crianças.
Kim vem de uma família de agricultores da tribo Kuki do distrito de
Churashandpur do sul de Manipur. Aos sete anos seus pais enviaram-na à Escola Adventista em Jowai, Meghalaya. Ela obteve um B.Sc. da Universidade de
Guwahati, Assam, e um Mestrado em Inglês da Universidade de Puna,
Maharashtra. Ensinou no Spicer Memorial College e na Escola Vocacional
Adventista antes de aceitar um posto com a Universidade de Manipur em
Imphal. Foi em Imphal que ela começou um trabalho social intensivo entre as
mulheres de Manipur que tinham perdido os maridos por causa de conflitos na
comunidade.

■ Como ficou você envolvida em trabalhar pelos direitos humanos?
Vi crianças e mulheres morrer. Vi
vilas serem queimadas. Vi mulheres
cujos maridos tinham sido mortos
nos combates. Vi tantas violações dos
direitos humanos, especialmente de
mulheres e crianças. Milhares estavam sem abrigo e sem comida. Eu tinha de fazer algo.
Visitei áreas remotas, por vezes
atravessando as montanhas a pé, para
alcançar as mulheres. Eu as organizei
e comecei a instruí-las quanto a seus
direitos. A maior parte de meu salário
foi investido no trabalho social.
Tornei-me também locutora da All
India Radio e correspondente de uma
revista. Escrevi sobre direitos huma-
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nos, reconhecimento das mulheres e
direitos das crianças.
■ Por que você deixou de ensinar para entrar na política?
Eu queria mudar as condições que
eu via. Às vezes chorei. Às vezes gritei.
Às vezes fiquei com raiva. Mas chorando, gritando e lutando não produzia nenhum resultado. Assim fui para
meu quarto, caí de joelhos e orei:
“Deus, por favor envia alguém para
ajudar meu povo como enviaste Moisés para guiar Teu povo à Terra Prometida”.
Reconheci que precisávamos de alguém no grupo responsável pelas leis.
Procurei alguém que eu pudesse apoiar, alguém que mobilizasse as mulheres e crianças e jovens. Procurei uma
tal pessoa durante três anos, mas fiquei desapontada quando aqueles que
eu pensava usariam seu poder para o
bem, o usavam em vez para si mesmos
e suas famílias.
Perguntei-me se não devia me candidatar eu mesma. Teria de deixar
meu posto como lente no colégio a
fim de disputar as eleições. Isso foi
uma luta para mim. Se renuncio ao
salário do colégio, como haveriam
meus pais de comer? Como poderia
continuar em meu trabalho social?
Mas o pensamento persistia. De
novo fui a meu quarto, fechei a porta
e orei: “Deus, se não é Tua vontade
que eu me torne uma candidata nas
eleições, então por favor apaga a idéia
de minha mente”. Jejuei e orei vários
dias. A idéia tornou-se mais forte.
Dois meses antes das eleições renunciei a meu posto no ensino, e muita
gente me disse quão tola era eu de deixar meu bom emprego. Mas eu sabia
que Deus queria que eu disputasse e
que Ele cuidaria de mim.
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■ Que obstáculos enfrentou na eleição?
Na véspera das eleições, um edito
foi baixado por agentes subterrâneos
dizendo que ninguém devia votar em
Kim Gangte. Levei o panfleto aos fiscais eleitorais, mas eles nada fizeram.
Fui ao recinto de voto no dia seguinte,
mas insurgentes armados apareceram
para impedir qualquer um de votar.
Forças de segurança do governo não
vieram. O povo estava chorando. Sentíamo-nos tão sem forças.
No recinto seguinte e no seguinte,
era a mesma coisa. Não se permitia a
ninguém votar. Não me permitiam falar. Subitamente homens armados me
seqüestraram para me impedir de visitar os recintos de voto.
Fiquei com raiva. Disse-lhes: “Vocês precisam honrar os direitos humanos. Essa é a maior violação dos direitos humanos. Vocês precisam deixar o
povo votar. As mulheres estão chorando porque querem votar. Digam-lhes
que votem contra mim, mas precisam
deixá-las votar!”
Depois de três horas me soltaram.
Não obstante, os insurgentes estavam
nos recintos de voto ameaçando o
povo. Voltei para Nimphal e quando
meus partidários me viram choraram,
“Não se aflijam”, eu lhes disse. “Deus
vive!” Grupos de mulheres jejuaram e
oraram a noite toda. Também orei.
■ Que suplicou você?
Nunca orei para ser eleita. Eu disse:
“Senhor, se é Tua vontade e Tu queres
que eu obtenha justiça para Teu povo,
eu o farei”. Li os Salmos e orei. “Senhor, Tu sabes que meus adversários
são poderosos, mas Tu aí estás. Tu és o
Deus que fez com que os muros de Jericó caíssem. Tu és o Deus da Davi que
em Ti triunfou. Tu és o Deus que pode
agir nas urnas de votos de modo que
todos venham a saber que Tu ainda
reinas”.
Na manhã seguinte meu adversário
liderava com 22 mil votos. À tarde ele
estava 6 mil na dianteira. Na manhã
seguinte a vantagem baixou para 4
mil. À tarde, para 3 mil. À noite eu
ganhava por 364 votos. Quando a última mesa de voto relatou, eu liderava
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com 2500 votos. Deus operou este milagre a nosso favor.
■ Que mensagem tem para cristãos que
gostariam de se envolver na política?
Cristãos fazem bem de se envolver
na vida pública de seu país. Considero
Moisés um dos maiores políticos porque ele amava o povo e sacrificou o
trono por amor a seu povo. Muita
gente diz que a política é um jogo
sujo, e políticos são vistos numa luz
negativa. Certamente, há riscos. Mas
pessoas religiosas deviam entrar na
política para manter a política limpa.
Se os políticos são limpos, então a política será limpa e o povo será beneficiado.
Minha definição de política é muito simples. Política é amar o povo, pesar os valores humanos, honrar os direitos humanos e servir ao povo. Talvez isso não envolva pregar da Bíblia,
mas significa pôr os ensinos das Escrituras em prática e dar ajuda tangível
aos necessitados.
■ Tem havido acusações nos jornais contra missionários, que eles estão trazendo
dinheiro para a Índia para ajudar os insurgentes. Tem você feito algo para refutar essas afirmações em conversa com oficiais do governo?
Tive um encontro com M. L. K. Advani, o ministro do interior, com alguns de nossos dirigentes da igreja. Eu
lhe disse: “O senhor me conhece há
vários anos e como tenho lutado pelo
povo pobre e espezinhado. Se o senhor tem confiança em mim, então o
senhor precisa ter fé em minha igreja.
Essa foi a igreja que me ensinou os
valores que defendo. Fui educada em
escolas adventistas. Conheço meus dirigentes. Essas histórias a seu respeito
são falsas. Sei que eles só querem ajudar os pobres e necessitados desse
país”.

visitando prisões e fornecendo livros
para os presos lerem. Gostaria de vêlos envolvidos no programa de alfabetização. Uma das razões que temos
tantos insurgentes no Nordeste é por
causa de desemprego. Penso que a
igreja poderia desempenhar um papel
maior introduzindo treino vocacional
para os jovens. Precisamos ensinar ao
povo ofícios para se manter. O governo apreciaria se nossa igreja se envolvesse em tais atividades não-políticas.
■ Como você se sente em ser a primeira
adventista no Parlamento da Índia?
Deus respondeu a minhas orações.
Ele deu-me essa oportunidade de servir ao povo e para mostrar que Ele é
um grande Deus, e que Ele ainda vive
e opera hoje.

Entrevista de Dorothy Watts
e Dittu Abraham.
Dorothy Watts é Secretária Associada
da Divisão Sul-Asiática dos Adventistas
do Sétimo Dia. Dittu Abraham é Diretor
do Departamento de Comunicação da
Divisão Sul-Asiática.
Endereço de Kim Gangte em Nova Delhi é: Kim Gangte, M.P.; Manipur Bhavan, Sardar Patel Marg; New Delhi,
110001; Índia. Seu endereço doméstico:
Kim Gangte, M.P.; G-69, Type-III, Langol Housing Complex; Lamphel, Imphal
795 004, Manipur; Índia.

■ Vê você qualquer papel para a Igreja
Adventista na causa de direitos humanos
na Índia?
Sim, A Igreja Adventista do Sétimo
Dia pode desempenhar um papel importante. Gostaria de ver adventistas
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Perfil
Heber Pintos
Diálogo com um ilustrador adventista do Uruguai

N

ascido em Montevidéu, Uruguai, em 1942, Heber Pintos passou a maior
parte de sua vida desenhando, pintando e ilustrando. Freqüentou a Escola de Belas Artes em sua cidade natal e estudou teologia na Universidad
Adventista del Plata na Argentina e no Colégio Adventista do Brasil. Em 1969,
começou sua carreira profissional como artista amador, trabalhando em múltiplos projetos para editoras comerciais e cristãs. De 1978 a 1989, Pintos lecionou
na Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo e em 1980-1981 no Instituto
Adventista do Uruguai, onde ele mesmo tinha sido estudante.
Uma das maiores contribuições de Pintos à arte cristã é sua ilustração de
179 episódios da La vida de Jesús, uma obra em três volumes publicada em inglês e espanhol pela Pacific Press em 1983-1984. Desde 1986, ele tem trabalhado como diretor artístico associado na Casa Publicadora Brasileira em Tatuí,
São Paulo. Ele recebeu várias condecorações profissionais.
Heber e sua esposa, Ingrid, têm dois filhos adultos: Fábio, engenheiro de computação com a Microsoft, e Patrícia, estudante de matemática na Universidade
de São Paulo em Campinas.

■ Quando sentiu inclinação para desenho
pela primeira vez?
Desde criança, crescendo em Montevidéu. Lembro-me de rasgar folhas
em branco do caderno de minha irmã
e usá-las para esboçar qualquer coisa
que me vinha à mente. Depois, na escola primária, comecei a desenhar caricaturas de professores e amigos. Geralmente, mas nem sempre, eles as
achavam humorísticas!
■ Quem o encorajou durante os anos de
sua formação?
Uma das professoras da escola primária disse a minha mãe que eu tinha
grande habilidade para desenhar com
perspectiva, o que ela considerava excepcional para um menino de seis ou
sete anos. Naqueles anos eu me fascinava com os desenhos animados que
apareciam em jornais e revistas e eram
colecionados em livretos. Minha mãe
não me deixava gastar dinheiro em
desenhos animados. Assim eu os emprestava de amigos e comecei a imitar
os estilos diferentes. Alex Raymond
18

era meu artista favorito de desenhos
animados. Na escola secundária
aprendi e recebi apoio de Omar Seco,
um professor de arte adventista.
Quando completei 17 anos, um
acontecimento decisivo ocorreu. O
superintendente da escola sabatina de
minha igreja no Uruguai me pediu
que desenhasse os retratos de 13 mulheres bíblicas que eram o assunto das
lições para aquele trimestre. O projeto
me envolveu em estudo profundo e
ensinou-me a cumprir compromissos
a tempo.
■ É você ainda atraído para desenhos
animados?
Embora tenha estudado desenho
na escola de arte e me interesse em
outros tipos de ilustração, ainda gosto
do estilo de desenhos animados. Com
fotografia e ilustrações realistas, podese comunicar um campo limitado de
emoções. Mas desenhos animados e
caricaturas, que envolvem um certo
exagero no projeto, me permitem comunicar emoções fortes — felicidade,

surpresa, raiva — e eles têm um impacto poderoso no leitor.
■ Como sua família entrou em contato
com a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Minha mãe era uma católica estrita e
bastante ativa na vida da paróquia.
Uma de nossas vizinhas, uma bondosa
adventista, partilhou as verdades bíblicas com nossa família durante 17 anos.
Uma sexta-feira à noite ela veio à nossa
casa e contou histórias bíblicas para
mim e para muitos de meus amigos na
vizinhança. Por vezes ela trazia diapositivos coloridos para ilustrar essas
histórias, e eu a ajudava operando o
projetor. Quando chegou o tempo de
eu ir a uma escola primária, esta senhora insistiu que eu devia freqüentar
uma escola adventista e até deu dinheiro à minha mãe para ajudar com
o estipêndio.
■ Que fatores o levaram a se tornar um
adventista?
Professores adventistas abriram
para mim e para nossa família um
modo novo de contemplar a vida e o
mundo. Em novembro de 1955, durante meu primeiro ano num internato adventista no Uruguai, fui batizado. No ano seguinte minha mãe foi
batizada. Aos 13 anos, eu não sabia
muito das doutrinas adventistas mas
admirava o modo como meus professores e outros adventistas viviam.
■ Ultrapassou você aquela compreensão
inicial?
Durante minha juventude meu interesse principal era divertir-me, mas
ao estudar a Bíblia e teologia no colégio, amadureci. Reconheci em Jesus
uma Pessoa única. O pensamento de
que Deus escolheu tornar-Se um de
nós e estava disposto a sofrer e morrer
por mim era esmagador.
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■ Que efeito teve essa maturação em sua
arte?
Comecei a fazer mais ilustrações sobre temas bíblicos e assuntos cristãos. A
arte do ilustrador adventista Harry Anderson fez uma profunda impressão em
mim. Seu estilo, que evita hiper-realismo fotográfico mas comunica emoções
poderosas de uma maneira suave, me
atraiu bastante. Imitei seu estilo, combinando-o com um sentido dinâmico
de movimento e ação.
■ Como você se prepara para ilustrar um
tema particular?
Se minha tarefa é introduzir ou
complementar um artigo ou livro, leio
o texto cuidadosamente a fim de compreender a intenção do autor. Freqüentemente faço pesquisa sobre o
contexto cultural e histórico de uma
pessoa específica ou evento. Depois
começo a rabiscar com o lápis e gradualmente o projeto emerge. Por vezes
gasto horas esboçando mas sem alcançar o que tenho em mente. A única
evidência de ter trabalhado é uma cesta cheia de papel amassado! Então,
depois de uma breve pausa, volto à
mesa e em poucos minutos a idéia torna-se um desenho.
■ Aborda você diferentes tópicos religiosos e seculares?
No caso de encomendas comerciais, a gente procura agradar o freguês,
mantendo os honorários como alvo.
Ao fazer ilustrações religiosas, sempre
procuro comunicar uma mensagem
espiritual, a qual espero que terá um
efeito sobre o relacionamento do leitor com Deus e Sua verdade. Meus estudos formais em teologia bíblica foram muito úteis nesse respeito. Ajudaram-me a abandonar a caricatura popular de um Deus cruel, pronto para
nos punir pela menor falta, e a experimentar a realidade de um Deus imensamente poderoso mas cheio de amor.
■ Na La vida de Jesús, seu projeto mais
importante, você retrata o Filho de Deus
de um modo não convencional. Por quê?
Não me sinto atraído pelas representações lânguidas e melífluas de Jesus que se tornaram populares em al-
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guns círculos cristãos. Por muitos
anos Jesus foi um carpinteiro, um jovem forte com mãos vigorosas e um
corpo muscular. Os evangelhos O
apresentam como uma Pessoa divinohumana com personalidade forte, capaz de enfrentar o mal corajosamente,
e não obstante magneticamente atraente para as crianças e os rejeitados
pela sociedade.
Há pessoas que consideram essa representação realista de caracteres bíblicos uma vulgarização da mensagem
da Bíblia. Mas eu discordo. Jesus mesmo foi acusado de não respeitar as tradições religiosas e de se associar com o
povo comum. Ele usou ilustrações tiradas da vida diária para comunicar
profundas mensagens espirituais. Ele
retratou a Deus como um Pai amante,
sempre pronto a perdoar, receber e
abraçar os filhos e filhas transviados
que decidem voltar para casa.
■ Tem você em vista um grupo preferido
para suas histórias ilustradas?
Através de minha carreira senti
uma afinidade com leitores em sua infância, adolescência ou juventude.
Aprecio sua espontaneidade, humor e
imaginação. Com dois filhos meus e
tendo trabalhado durante anos como
instrutor de Desbravadores e professor
de escola sabatina de jovens, posso
me identificar com suas perguntas e
vai-vens emotivos.
■ Como define seu estilo como ilustrador?
Essa é uma questão difícil! Um professor de arte disse-me certa vez: “Não
se preocupe com estilo. Desenhe
como você imagina e sente”. Uma repassada nas ilustrações que tenho feito através dos anos mostra uma diversidade considerável de estilos — do
clássico ao desenho animado. O fato é
que quando desenho, sinto-me livre
de ajustar aos leitores visados bem
como à intenção do texto que estou
ilustrando.
■ Como você tem-se ajustado a inovações
técnicas no campo de ilustração?
Programas de computador têm introduzido mudanças drásticas em
anos recentes. São um instrumento

profissional fabuloso. Contudo, sabendo como desenhar à mão sempre é
uma vantagem. Ajuda a manter as
ilustrações frescas e realistas.
■ Que lhe dá satisfação como artista?
Que lhe traz frustração em seu trabalho?
Gosto de completar um projeto.
Depois de lutar durante dias ou semanas com o conceito e sua realização,
sinto-me bem ao entregar a ilustração
ou a pintura ao freguês! Então posso
volver a atenção para outra tarefa. Minha frustração principal é reconhecer
que não sou um ilustrador perfeito.
Quando vejo alguns de meus trabalhos impressos, muitas vezes gostaria
de ter trabalhado neles mais tempo.
■ Que aconselharia a um jovem leitor que
sente inclinação artística e gostaria de ser
um ilustrador?
A habilidade de desenhar e ilustrar
bem é um dom raro. Não é simplesmente questão de estudar arte por um
certo número de anos e então subitamente tornar-se um artista. Além do
talento, a pessoa precisa estar disposta
a desenhar e desenhar e desenhar até
atingir um certo nível de habilidade.
Eu sugeriria também que imitasse
bons modelos, tentasse diferentes técnicas e ouvisse o conselho de artistas
de experiência.
■ Como cuida você de sua vida espiritual?
Gosto de ler bastante. Mas sempre
volto para a Bíblia, que é uma fonte
constante de inspiração tanto para
meu trabalho como artista como para
meu crescimento como um cristão.

Entrevista de Humberto M. Rasi.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford
University) é diretor de educação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo
Dia e editor-chefe de Diálogo.
Endereço postal de Heber Pintos: Casa
Publicadora Brasileira; Caixa Postal 34;
18270-000 Tatuí, SP; Brasil. E-mail:
heber@bitweb.com.br
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Namoro: Preparando-se para
um casamento bem sucedido
Nancy L. Van Pelt

Uma conselheira familiar
profissional esboça sete passos
no processo de namoro.

B

ill e Nina encontraram-se na igreja. Depois sairam para comer alguma coisa. “Conversamos durante
horas”, disse Nina. “Jamais encontrara
alguém com quem podia me comunicar
tão depressa. Naquela noite o fiquei conhecendo melhor do que todos os outros rapazes que eu tinha namorado.
Contei-lhe coisas sobre mim mesma
que nunca tinha partilhado com qualquer outro. Encontramo-nos todas as
noites durante uma semana e então Bill
propôs. Sabia que era a coisa certa, e
aceitei”.
Bill também se lembra daquela primeira semana. “Nina era a menina
mais inteligente e bonita que eu jamais encontrara. Mal podia tirar meus
olhos dela. Eu queria tocá-la e segurála. Ela possuía uma forte atração sexual. Víamo-nos cada dia. Eu estava fisgado. Nunca amei a ninguém como
eu a amava. Sabia que isso era o fim.
Tínhamos de nos casar”.
Bill e Nina se casaram — um mês
depois de se encontrar. Quatro meses
mais tarde eles se separaram e pediram divórcio.
Que aconteceu de errado? Duas
pessoas boas, honestas em seus sentimentos um pelo outro, casaram-se e
depois viram seu casamento destruído, suas esperanças desfeitas.
Olhe antes de dar o pulo
A maior tragédia no namoro é de
casar-se antes de ultrapassar a onda de
sentimentos apaixonados e depois
descobrir-se casada com uma pessoa
totalmente desqualificada. A sociedade chama isso “casamento fracassado”
quando na realidade é um “namoro
fracassado”.
Mais de um milhão de divórcios
ocorrem nos Estados Unidos. A maior
parte dos pares casam-se dentro de
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sete meses depois de se encontrarem.
A duração média desses casamentos é
de sete anos, com cerca da metade desintegrando-se dentro de três anos.
Cada um desses casais apresentou-se
ao altar, os olhos brilhando de alegria,
prometendo amor e fidelidade para
sempre, não prevendo que estavam
cometendo o maior erro de suas vidas.
Que aconteceu com suas conversas
cintilantes, as promessas cheias de
ternura, os olhares lânguidos, abraços
apertados, beijos apaixonados e sussurros de amor?
Emoções ardentes vencem o bom
senso e as pessoas se precipitam em
compromissos que podem lamentar
nos anos subseqüentes. Não há tal
coisa como amor instantâneo. Relacionamentos fortes e duradouros
precisam ser espaçados durante um
longo período quando “aprendendo
a conhecê-lo” é o tema principal. É
por isso que eu enfatizo ir mais devagar, e olhar cuidadosamente antes
de saltar.
Etapas no namoro
O namoro procede em sete etapas.
Cada etapa tem uma função e propósito em vista de estabelecer uma base
para a relação. Se qualquer etapa é
apressada ou pulada, há uma lacuna
no desenvolvimento da relação, e problemas resultam.
Etapa 1: Amizade. Durante esta etapa vocês chegam a conhecer um ao
outro enquanto participam de atividades sociais, recreativas, espirituais e
intelectuais sem romance. A maior
parte destas atividades são de grupo e
não de parzinhos. Esta etapa é mais
casual e menos emotiva do que as etapas seguintes, visto não haver implicações românticas ou sexuais.
Amizades envolvem menos stress
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do que namoros, e não há necessidade
de pretender. Muitas vezes amigos são
mais honestos uns com os outros do
que namorados.
Fazer amizade antes de ficar envolvido emocionalmente tem bastante
sentido. Se vocês se enamoram depressa demais e não dá certo, vocês
raramente se tornarão amigos de
novo. Se você tomar tempo para conhecer alguém no nível de amizade
primeiro e permitir que o amor cresça
lentamente e gradualmente, é mais
provável que tenham um amigo para
toda a vida, quer se case com essa pessoa ou não. Além disso, amores que se
inflamam instantaneamente usualmente se apagam com a mesma rapidez. E é mais provável que você seja
julgada por qualidades superficiais
como sua aparência física do que pelo
caráter.
É mais difícil continuar como amigos do que como namorados. É fácil
quando você se sente atraída por alguém de dar a partida e disparar. É infinitamente mais difícil desacelerar.
Mas escolher o caminho rápido e fácil
raramente cria um relacionamento
que dura porque quando conflitos
surgem, a tendência é de escolher o
caminho mais fácil — desaparecer.
Etapa 2: Encontros casuais. Dois
amigos agora se afastam do grupo
para desfrutar atividades que já aprenderam a apreciar juntos. Visto que o
grau de envolvimento emotivo entre
eles é baixo, ambos estão livres para
ter encontros com outros. Não se consideram estar apaixonados. Tempos
agradáveis são partilhados juntamente com uma amizade que pode ser
promissora para o futuro.
Um parzinho devia permanecer na
etapa de amizade e encontros casuais
de seis a doze meses. Esse é o tempo
de aprender a conhecer os gostos, desgostos, o passado, hábitos e comportamentos. Se o que aprendem nesse
ritmo vagaroso concorda com o que
esperam, eles podem lentamente passar para a etapa três. É possível permanecer amigos durante meses e mesmo
anos sem se tornar envolvido romanticamente.
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Etapa 3: Encontros ocasionais. Encontros ocasionais é uma etapa intermediária. Há uma ligação emotiva
crescente entre os dois, mas ainda não
alcançaram o compromisso que se requer de uma relação estável. Estão
passando mais tempo juntos mas não
estão ainda namorando de modo permanente.
Etapa 4: Encontros regulares. Nessa
etapa, há um entendimento entre os
dois de que não vão namorar outra
pessoa. Vêem-se mais freqüentemente
do que no encontro casual. Pela primeira vez, palavras como compromisso
e exclusivo são usadas. Encontros regulares provêem uma oportunidade de
se examinarem cuidadosamente sem
compromisso de casamento. A etapa
também testa a relação com mais rigor. Revela se as duas pessoas são capazes de se manterem comprometidas
com uma relação — um fato vital a
conhecer antes do casamento ser considerado.
Nesta etapa um parzinho pode pensar que se amam, mas ainda não têm
certeza. Mas há a oportunidade para
que desenvolvam confiança em uma
pessoa do sexo oposto durante um período longo. Muitos traços de personalidade podem ser observados durante esta etapa — senso de humor,
habilidade de ouvir, maneiras, ponderação, espiritualidade e maturidade,
como resolve diferenças de opinião e
habilidades de comunicação.
Encontros regulares provêem um
período de prova durante o qual o
parzinho pode fazer decisões inteligentes quanto à sua compatibilidade.
Também significa intensificar um sentimento de amor ao passarem mais
tempo sós. O impulso sexual pode estar explodindo de modo acelerado. O
sexo agora confundirá as emoções e
complicará o processo de distinguir
paixonite do verdadeiro amor. Encontros regulares requerem renúncia, paciência e disciplina — traços que vão
longe em construir uma relação que
dura. Forma uma ponte natural ao
pré-noivado e ao noivado formal.
Etapa 5: Pré-noivado. Pré-noivado é
a etapa na qual o parzinho começa a

sondar a possibilidade de casamento.
O parzinho fala do casamento — “algum dia”. Algum dia, quando terminarmos a faculdade, ou ganharmos
uma promoção, ou quando as circunstâncias se tornarem favoráveis. Toda
conversa e planos são de caráter tentativo, mas o parzinho está mais seguro
de que foram feitos um para o outro.
Seu entendimento é privado e pessoal
e não tanto final ou obrigatório.
Durante esta etapa, um parzinho
pode ponderar se seus estilos de vida e
personalidades são bastante compatíveis para se casarem. Muito do que
costumava ser discutido somente durante um noivado formal é agora
aberto para escrutínio. Esta abordagem devia tornar o noivado mais significativo e reduzir o número de noivados rompidos.
Visto que comunicação efetiva é o
maior contribuidor para um casamento estável e satisfatório, o alvo mais
importante para um parzinho no nível cinco é de avaliar e aperfeiçoar sua
habilidade de comunicar. Essa é a última oportunidade para fugir de uma
relação sem ofender a ninguém.
Etapa 6: Noivado formal. O noivado
formal segue a conversa de “algum
dia” da etapa cinco. Envolve um senso profundo de compromisso que não
vem com o namoro regular ou prénoivado. Ha várias coisas que distinguem o noivado formal da etapa do
pré-noivado. Um anúncio de noivado
formal alerta amigos e famílias de que
o parzinho pretende casar. Provê uma
oportunidade para outros se ajustarem ao fato de que uma nova família
logo vai-se formar, e que um novo
membro vai unir-se à família maior. O
anúncio público também fortalece o
compromisso. Quanto mais pessoas
souberem do noivado, tanto mais certo que o par vai casar-se. Assim um
noivado secreto não vale em absoluto
como noivado.
Em segundo lugar, o noivo oferece
um presente à futura esposa para tornar o noivado mais solene. Este presente é um símbolo de compromisso
de um para o outro e fortalece ainda
mais o compromisso do par.
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O noivado não
é um contrato selado que para
sempre une o
destino de um
casal. É possível
que um par de
noivos possa decidir não casarse. Isso não é
uma ocorrência
rara. Cerca de 40
ou 50 por cento
de todos os noivados se rompem. Por penoso
que seja, um noivado rompido é
melhor do que
um
casamento
rompido.
A tarefa mais
importante a ser
feita durante o
noivado não é o
Papai gosta que eu chegue na hora.
planejamento do
© David Harbaugh em The Lighter Side of Campus Life
casamento, mas
aconselhamento
pré-marital com
Em terceiro lugar, a data do casa- um pastor qualificado ou um consemento é marcada e começam os pla- lheiro profissional. Todo casal devia
nos para o casamento. O noivado não ter um mínimo de seis sessões de
é um fim em si. É um compromisso aconselhamento antes do casamento.
que precede o casamento. Portanto,
Etapa 7: Casamento. O casamento é
planos para o casamento devem pro- diferente das seis etapas prévias visto
ceder. Um noivado sem data de casa- ser final e com recursos legais necessámento destrói o valor do noivado.
rios para dissolver a relação mediante
Durante o noivado, expressões de o divórcio. Ele devia ser uma continuafeição tornam-se mais intensas por- ação da fase romântica do noivado,
que estão na transição entre fazer a caraterizado por afeição, respeito e
corte e o casamento. Por causa desta cortesia.
urgência de satisfazer o desejo natural
de intimidade irrestrita, noivados cur- Pondo a carroça adiante do cavalo
tos de seis a nove meses são o ideal. Se
Infelizmente, parzinhos freqüenteo parzinho gastou dois anos para se mente atravessam essas etapas fora de
conhecerem um ao outro antes do seqüência. Tão ansiosos estão eles de
noivado, um período curto de noiva- achar amor, que pulam os preliminado é suficiente.
res e se precipitam no romance. Mas
Essa é a última oportunidade de todo o romanticismo não produz neexaminar o futuro parceiro antes de se cessariamente amor duradouro se
amarrarem para o resto da vida. Esse é uma amizade forte não foi estabelecio tempo para trazer à luz quaisquer da primeiro.
diferenças não resolvidas ou para reA maior parte dos parzinhos tende
velar quaisquer segredos, examinando a agir precipitadamente e se casa dee re-examinando suas avaliações.
pressa demais. Todo casal faria bem
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em se conhecer durante dois anos antes do casamento. Idealmente, um total de um ano devia ser gasto nas etapas 1, 2 e 3, alimentando primeiro
uma amizade de modo lento e cuidadoso.
Para ganhar o amor e respeito de
seu parceiro, a maior parte das pessoas
mostra somente seu lado melhor e
tenta ocultar suas faltas e deficiências.
Crê que se a outra pessoa soubesse de
suas faltas e idiossincrasias não seria
bastante boa ou amável. Assim eles
agem como se essas faltas não fossem
parte de sua personalidade — por algum tempo — permitindo que seu namorado veja somente o seu melhor
lado. Tal comportamento não passa
de uma mascarada.
Muitas pessoas podem encobrir
suas tendências negativas por um
ano. Raramente pode tal jogo de esconder durar mais tempo. Portanto,
quando um parzinho se precipita no
casamento, não permitiu tempo suficiente para as máscaras cairem. Estão
se casando com um estranho virtual.
A aceleração de relações é tão excitante que sentimentos românticos continuam vivos quando deviam começar
a murchar. Ao se intensificar a euforia, o prazer de fazer coisas agradáveis
juntos cega o casal à realidade. Casarse apressadamente, sem tomar tempo
suficiente para conhecer uma pessoa,
é precipitar-se numa relação na base
de suposições. Suposições fazem horríveis parceiros no casamento.
Pesquisadores na Universidade de
Kansas acharam “uma correlação
forte...entre o tempo gasto namorando seus cônjuges atuais e satisfação
marital corrente”. Os pesquisadores
notaram que “casais que tinham namorado por mais de dois anos tinham
nota alta consistentemente em satisfação marital, ao passo que casais que
tinham namorado por um período
mais curto tinham notas que variavam de muito altas a muito baixas”.*
Bill e Nina podiam talvez ter salvo
seu casamento se seu namoro tivesse
incluído este período de dois anos.
Nada atrai minha atenção mais depressa do que ouvir um casal falar de
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casamento sem ter namorado tempo
suficiente. Eles seriamente subestimam a necessidade de um relacionamento forte e da habilidade de se comunicar para resistirem a crises financeiras, dias de enfermidade e mal-entendidos.
A regra dos dois anos se aplica aos
que já tenham se casado anteriormente. Alguns dos fiascos maiores envolvem indivíduos que tinham se casado
antes e pensam que porque “têm experiência”, eles podem pular todo o
“negócio de criança”. “Afinal”, declaram “não somos adolescentes”.
Todo casal, apesar de sua idade, circunstâncias ou experiência, devia gastar dois anos inteiros para avaliar sua
qualificação para o casamento. Se o fizer, terá uma probabilidade bem maior de fazer uma boa escolha. O conselho mais importante que dou para casais pode ser resumido em três palavras: “Tomem tempo”.
Relações apressadas
Progredindo demasiado rapidamente numa relação causa dois problemas. Primeiro, há uma possibilidade forte de que o casal não diminua o
passo suficientemente para desenvolver as habilidades necessárias para
manter uma relação a longo termo.
Habilidades de relacionamento, tais
como comunicação, resolução de conflito, provavelmente ficarão sem serem testadas. Casais imaturos tendem
a resolver seus conflitos na cama, especialmente se essa rotina foi aprendida no passado. Seu relacionamento
carece de profundidade, e o primeiro
sinal de dificuldade indica uma ameaça séria.
Em segundo lugar, desenvolver relacionamento com uma pessoa do
sexo oposto é tão eletrificante que é
necessário estender o período para
que profundidade se desenvolva. Um
desejo compulsivo de passarem tempo
juntos tanto quanto possível, impele
o casal para intimidade física e compromisso.
Quando um casal experimenta uma
forte atração sexual, eles assumem
que se amam e se casam na base de ex-

Diálogo 11:2 1999

citação sexual apenas. Depois de se
casarem descobrem que têm poucos
interesses em comum e personalidades incompatíveis. São diferentes em
muitos aspectos da vida, desde o que
fazer num feriado até como gastar seu
dinheiro. No meio de um tal caos,
descobrem que seu interesse sexual
também declina. Quando acordam
para aquilo que todo mundo já via,
divorciam-se. Não experimentavam
amor, mas paixão.
Desenvolver intimidade física é
mais excitante e dá menos trabalho
do que desenvolver intimidade nos
níveis emocional, espiritual e de amizade. Isso torna a intimidade física
mais difícil de ser controlada. Mas
pode ser controlada se você usar seus
encontros cuidadosamente. Algumas
atividades formam relacionamentos
lentamente mas de modo seguro no
nível de amizade; outras atiram o casal na intimidade física. Uma tarde
gasta explorando uma cidade histórica é mais edificante do que gastar o
dia afagando-se sobre um cobertor na
praia.
Cathy Guise de um desenho animado diz: “Sou bonita, inteligente,
encantadora, talentosa e pronta a partilhar minha vida com alguém, Charlene! Quero sonhar com alguém...planejar com alguém...quero que alguém
esteja à minha espera!”
Charlene responde: “Meu marido
tem um amigo simpático que...”
“Ora bolas!” Cathy exclama, “Um
trama?? Nada de tramas!! Estou pronta para me casar. Não estou pronta
para encontros”.
Muitas pessoas são como Cathy.
Casamento é seu alvo, mas não querem passar pelo processo de prepararse adequadamente para atingir o alvo.
Querem o prêmio, mas não querem
pagar o preço.
Seja mais esperta que tais pessoas.
Em vez de ficar envolvida sexualmente e mais tarde tentar formar uma
amizade, avance mediante relacionamento, e não regrida. E tome tempo!

Este artigo é adaptado de seu livro Smart
Love (Grand Rapids, Michigan: Fleming
H. Revell, 1997). Este livro foi revisto no
Diálogo 11:1 (1999), pág. 32. O endereço da Sra. Van Pelt: 493 Timmy Avenue;
Clovis, California 93612-0740; E.U.A.
E-mail: vanpelt5@juno.com. Sua [web
site]: heartnhome.com
Nota
*Citado em Neil Clark Warren, Finding the
Love of Your Life (Colorado Springs,
Colorado: Focus on the Family, 1992),
pág. 9.

Nancy L. Von Pelt é uma profissional
de vida de família que escreveu 22 livros.
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Vida Universitária
Will Sutton

T

erminado meu seminário de graduação, continuei a discussão com
meu professor. Ao atravessarmos a
praça principal da universidade, lá estava “Pregador José”: “Arrependei-vos!
Arrependei-vos!” exclamou ele. “Jesus
pode salvá-lo de seus pecados!” Justamente então meu professor, obviamente irritado, interrompeu seu pensamento e me disse: “Aquele sujeito é um idiota”. E sem mais continuou seu pensamento prévio.
Depois daquilo não mais segui o que
meu professor dizia. Dentro de mim
uma guerra tinha estalado. Eu queria
interromper e dirigir nossa conversa de
volta ao Pregador José, arrependimento
e salvação, mas embaraço, vergonha e
orgulho me prenderam. Nunca mencionei Jesus em nossa conversa naquele
dia, embora tivesse a oportunidade ideal.
Qual é nossa resposta e responsabilidade como cristãos em face do mercado
de idéias — seja ele a universidade ou o
lugar de trabalho?

Paulo — pronto em qualquer parte,
em qualquer tempo
O Apóstolo Paulo não tinha problema em testemunhar do evangelho na
praça pública de Atenas. O apóstolo
“disputava na sinagoga com os judeus e
religiosos, e todos os dias na praça com
os que se apresentavam” (Atos 17:17).
Atenas era um centro intelectual. Foi
aí que Sócrates travava seus famosos
debates e Platão e Aristóteles abriam escolas de retórica, filosofia e ciência.
Atenas era o lugar onde nasceu a
idéia de democracia. Para os helenos
(mais tarde chamados “gregos” por seus
conquistadores romanos) a polis ou “cidade-estado” era a condição ideal da
existência humana. Aristóteles escreveu: “existir fora de uma polis é ser mais
ou menos do que humano.”
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Deus, eu e o mercado de
idéias
A agorá ou praça do mercado era o
centro de toda atividade econômica ou
social da polis. Na praça do mercado,
polites — cidadãos que eram homens
nascidos na polis — empenhavam-se diariamente em debates públicos sobre
questões políticas que estavam fervendo na polis, ou praticavam julgamentos
públicos sofisticados.
Festivais religiosos, que não somente
prestavam homenagem ao panteão de
divindades gregas, mas também questionavam mesmo a natureza da polis,
eram também celebrados com pompa e
ritual na praça do mercado. A partir do
final do sexto século e do começo do
quinto a.C., Atenas tornou-se o eixo do
mundo helênico, e sua praça do mercado o forum das idéias do mundo. Paulo
foi levado para Atenas depois de uma
outra arruaça ter ocorrido como resultado de sua pregação na praça pública.
Ele fôra espancado e lançado na prisão
por pregar em Filipos.
Paulo não foi amedrontado. Enquanto esperava por Silas e Timóteo,
Paulo começou a arrazoar com os atenienses em sua praça do mercado. Alguns
filósofos epicureus e estóicos surgiram
na praça do mercado e queriam saber o
que esse “tagarela” estava falando. Alguém lhes disse que Paulo estava falando de uma religião estranha, acerca de
Jesus e da ressurreição. Os filósofos tomaram Paulo e o arrastaram diante do
tribunal religioso no Areópago (Atos
17:18, 19).
Atenas não era uma cidade comum.
Grande em população, ela praticava
uma democracia radical. A cidade tinha
10 distritos sócio-políticos configurados para establecer um equilíbrio de
forças locais que afetavam todos os aspectos de sua cultura. No quinto século
a.C. os atenienses tinham estabelecido
sua assembléia e corte suprema, ambas
se reunindo na praça do mercado como

as assembléias principais da cidade. Removeram do Areópago, onde a aristocracia governava outrora por vezes tiranicamente, tudo menos as questões religiosas de Atenas. Agora, um tribunal
se reunia para escolher quem, por
exemplo, seria o patrono da festa anual
de Dionísio — uma festa de drama e sacrifício que durava cinco dias — ou
para julgar alguém acusado de dessecração de um altar ou de uma estátua sagrada. Paulo ficou no centro do Areópago. Aí, diante de um tribunal da elite de
proprietários, por volta de 51 a.C., o
apóstolo falou denodadamente do
evangelho.
O discurso de Paulo em Atenas
“Varões atenienses”, Paulo começou,
“em tudo vos vejo um tanto
supersticiosos...porque, passando eu e
vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao
‘Deus Desconhecido’. Esse, pois, que
vós honrais, não o conhecendo, é o que
eu vos anuncio” (Atos 17:22, 23).
Arrazoando diante do tribunal, Paulo revelou o amor e a justiça de Deus.
“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se
arrependam; porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de
julgar o mundo, por meio do varão que
destinou; e disso deu certeza a todos,
ressuscitando-o dos mortos” (Atos
17:30, 31).
Que possuía Paulo que nós não possuímos
A resposta de Paulo aos atenienses é
instrutiva e irresistível. O apóstolo era
um estudante das pessoas e da atividade
humana. Ele era cosmopolitano. Suas
viagens pelo Mediterrâneo e o Egeu valeram-no uma grande instrução. Ele encontrava as pessoas onde elas se acha-
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vam: judeus nas sinagogas e gregos na
praça do mercado. Paulo se movia sob a
direção do Espírito Santo com denodo e
sem consideração por sua pessoa, e concentrado em sua missão.
Tendo estudado sob o proeminente
jurista judeu, Gamaliel, Paulo era um
orador letrado e hábil. Paulo usava sua
perícia de advogado para julgar sua audiência. Partindo daquilo que era familiar a sua audiência, ele lhe apontava o
Deus do universo, e propunha o evangelho na praça pública das idéias.
Por que somos tão tímidos em proclamar a Jesus a nossos amigos e colegas
na praça pública?
A praça da Universidade da
Califórnia
Permitam-me partilhar minha experiência na Universidade da Califórnia,
Berkeley (também conhecida como
“Cal”). Meu receio era tríplice. Primeiro, tenho uma espécie de agorá-fobia —
medo da praça pública. Cal é uma das
primeiras universidade de pesquisa no
mundo. Seu corpo docente presente inclui seis recipientes do Prêmio Nobel e
tem mais associados das Academias Nacionais de Ciências, Artes e Humanidades do que qualquer outra universidade
nos Estados Unidos. O valor de seus departamentos acadêmicos e currículos
pode ser visto no fato de seus professores terem descoberto diversos elementos químicos à criação e planejamento
do sistema de computador UNIX e do
modem. Muita gente de todo o mundo
converge e se mistura na Cal e negocia
num ambiente humanístico.
Em segundo lugar, receio de me relacionar com pessoas que não conheço.
Os estudantes da Cal, entre os mais brilhantes e dotados do mundo, são criativos e gostam de explorar novas idéias e
situações. Não só se apaixonam pelo
que crêem mas agem. Não é fora do comum ver e ouvir vestimentas, música e
discursos políticos não-tradidionais nas
adjacências da Cal.
Não poucos americanos, baseandose em boato, propaganda e mito chamam os estudantes da Cal “radicais”,
“exquisitos”, “hedonistas”, “pagãos”.
Infelizmente, eu também manifesto o
mesmo desprezo não me misturando e
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não me envolvendo com os freqüentadores da Cal.
Por último e mais importante, eu,
como tantos cristãos, sou um não-crente. Digo “não-crente” porque ainda não
me confiei a Deus a ponto de depender
inteiramente dEle. Uma das muitas
conseqüências de minha descrença é
que tenho receio de proclamar o grande
amor e a volta iminente de Jesus Cristo
na praça pública das idéias.
Paulo exclamou: “mas não me envergonho, porque sei em quem tenho
crido, e estou certo de que é poderoso
para guardar o meu depósito, até àquele
dia” (II Timóteo 1:12).
Aqui sinto-me profundamente entristecido. Um número demasiado de
nós estamos ou envergonhados de nosso conhecimento do evangelho, envergonhados de sermos conhecidos como
seguidores de Jesus por nossos colegas,
ou estamos envergonhados de partilhar
as grandes novas com aqueles que desesperadamente carecem de ouvi-la —
os pensadores na praça pública.
Muitos de nós fazem a coisa “politicamente correta” e não abordamos nossos parceiros com o evangelho. Assumimos a posição de que eles virão a nós se
quiserem conhecer, como se nossas vidas fossem tão semelhantes a de Cristo
como deviam ser, como se dezenas e
dezenas dos que buscam a verdade fossem subitamente nos assoberbar.
Muitos de nós estamos a gosto em
nosso “santo dos santos” ou em nossos
tanques filosóficos. Preferimos ficar em
Jerusalém e esperar ou talvez orar pelo
povo de Atenas, em vez de lhes levar o
evangelho.
A verdade é que temos medo. Temos
medo da praça pública de idéias e das
pessoas que aí compram e vendem. Temos medo de sermos rejeitados ou de
que nossa reputação será manchada.

certo de que, nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor” (Romanos 8:31, 35, 37-39).
Que motivava Paulo a arriscar sua
vida pelo evangelho?
Paulo outrora tinha medo dos nãojudeus. Ele estava a caminho de Damasco para matar cristãos quando se
encontrou com Jesus. Paulo empenhou sua vida na missão que Jesus lhe
confiou. Usou sua educação, e seus talentos para alcançar as pessoas — pessoas que não teriam sido alcançadas
de outro modo. Permitiu ser enchido
e dirigido pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, que encorajou o
Apóstolo Paulo, falará também por
nós hoje na praça pública, se tão somente Lhe rendêssemos nossas vidas e
talentos.
Multidões de pessoas aí estão —
nossos colegas e professores, que
como Paulo, querem conhecer a Cristo “e a virtude de sua ressurreição”
(Filipenses 3:10). Nossa alegria é partilhar com eles nosso conhecimento e
experiência com Jesus. Passemos um
tempo tranqüilo com Jesus estudando
Sua Palavra, orando a nosso Pai celestial, e ouvindo Sua voz. Somente então nossas vidas terão propósito e nosso testemunho será eficaz. Sempre que
tivermos oportunidade desde conversas casuais até ao escrevermos artigos
ou livros sobre nossas vidas com Jesus
— precisamos partilhar.
Will Sutton é o coordenador da Associação de Estudantes Adventistas do Sétimo Dia
de Berkeley. Seu endereço postal: 75 Evergreen Lane; Berkeley, California 947051438; E.U.A. E-mail: will@serendipite.com

Não há necessidade de ter temor
Paulo nos assegura: “Se Deus é por
nós, quem será contra nós?...Quem nos
separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou
a espada?...Mas, em todas estas coisas,
somos mais do que vencedores, por
aquele que nos amou. Porque estou
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Logos
Donna J. Evans

Sonhos frustrados e
esperança brilhante

D

an Miller cresceu em Pateros,
uma cidadezinha às margens do
Rio Colúmbia, aos pés das montanhas North Cascades, no estado de
Washington. Ao contemplar a grandiosidade das montanhas e a beleza do
rio e ao brincar com seus amigos, ele
ficava obsedado com um sonho: tornar-se um jogador profissional de basquete. Como menino, gastou inúmeras horas nas quadras de basquete,
driblando com uma bola quase de seu
tamanho, alvejando a cesta muito acima de sua cabeça. Ao crescer, sua perícia também crescia. Jogava basquete
com seus amigos, colegas e professores, e quando não havia pessoa com
quem jogar, jogava sozinho. Foi admitido facilmente na equipe da escola
primária. Entrou na equipe do ginásio
quando só tinha quinze anos. Era
bom. Estava progredindo. Iria ser um
profissional.
Então um dia ocorreu a tragédia,
apanhando-o totalmente desprevenido. Dan acordou certa manhã com
uma sensação estranha num braço.
Antes do anoitecer, ele estava estirado
numa cama, com paralisia infantil.
Por algum tempo lutou por sua vida. E
depois, quando finalmente soube que
iria sobreviver, quase preferiu ter morrido. Tinha perdido o uso de um braço. Arrastava uma perna e mal podia
se equilibrar. O outro braço retinha 20
por cento de sua função. Previamente
o candidato perfeito para ser o atleta
supremo, agora....seu sonho estava
morto. Nunca se tornaria um jogador
profissional de basquete.
Ao contemplar seu futuro, ele deve
ter sentido desespero total. Tinha vivido para basquete. Para que viveria
agora? Não podia pensar em nada
mais que quisesse fazer. Entrou na
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quadra. Abaixou-se para pegar a bola,
e descobriu que nem podia levantá-la.
Arrastou-se por um tempo, e então
pediu a seus pais que lhe comprassem
uma bola pequena, e tentou atirá-la
com o braço que funcionava parcialmente. Depois de muitas horas de
tentar, ele podia jogá-la na cesta. Sorriu, e afastou-se um tanto, e recomeçou o processo. Finalmente, ele podia
colocar a pequena bola na cesta a partir da linha de jogo livre com a mesma
precisão que outrora exibira.
Volveu a seus pais e pediu uma bola
um pouco maior, e reiniciou o processo moroso uma segunda vez. Não poderia jamais ser um jogador de basquete profissional. Ele o sabia. Mas estava praticando seu jogo, o jogo que
amava. Trabalhou como sempre trabalhara, bloqueando seu desespero jogando na quadra na qual passara a
maior parte de sua vida, e continuou
com seus estudos no ginásio. Dan
nunca recuperou o uso de seus braços
ou de sua perna, mas chegou ao ponto
de poder pegar a bola e atirá-la da linha à cesta. Com efeito, sua porcentagem tornou-se e ficou em 96 % — média que mesmo alguns membros dos
times nacionais não atingem.
Mudança de sonhos
Dan sabia que não podia jogar
como profissional de basquete, mas
não queria abandonar seu sonho. Se
ele mesmo não pudesse jogar, talvez
ele pudesse treinar os jogadores, assim
ele foi para a faculdade resolvido a ser
treinador de basquete. Matriculou-se
com especialização em educação física. Os professores liam o exame físico
dos médicos isentando Dan de Educação Física, e tentavam persuadí-lo a
escolher outra profissão. Mas Dan sa-

Diálogo 11:2 1999

bia o que queria fazer e persistiu. Tomou todas as classes que os especialistas em educação física tomavam, e
embora não pudesse fazer o que eles
faziam, podia compreender o que era
requerido. Quatro anos mais tarde ele
diplomou-se com o grau ambicionado
em educação física. Foi contratado na
área de Seattle como treinador. Ele ia
treinar os jovens a fim de se tornarem
os jogadores de basquete que ele sonhara ser um dia.
É uma história maravilhosa. Dizme algo muito importante. Todos nós
somos como Dan Miller, aleijados de
modos que sabotam nossos sonhos,
quer saibamos ou não. Por muitos
anos em minha juventude, me era
exigido por meus líderes de Desbravadores que lesse o Ano Bíblico, e eu me
arrastava com tédio através de Levíticos e Números, e em seguida através
de Josué e Juízes com fascinação. Havia ali tantas histórias que o Tio Artur
nunca mencionara, e eu me admirava
que estivessem na Bíblia.
Ao ficar mais velha e ler as mesmas
histórias da perspectiva de um adulto,
fui impressionada pelo fato de Deus
estar disposto a se identificar como o
Deus de um povo imperfeito. Ele é o
Deus de Abraão, não somente quando
ele, pela fé, saiu de Ur dos caldeus
para um lugar que desconhecia, mas
também quando compareceu diante
de faraó como um mentiroso assustado. Ele é o Deus de Isaque, não somente quando ele se colocou voluntariamente sobre o altar para ser sacrificado, mas também quando ele era um
pai indulgente com seus filhos. Ele é o
Deus de Jacó o enganador, Deus de
Raabe a prostituta, Deus de Davi o
adúltero, Deus de Pedro o desleal.

rentemente. Mesmo quando Abraão,
em sua falta de coragem e de fé, mentiu a faraó sobre sua mulher, Deus falou a faraó num sonho dizendo: “Este
é meu Abraão, meu amigo, não o moleste ou a sua mulher”.
Não somos perfeitos, como indivíduos, como instituições ou como uma
igreja. Precisamos reconhecer com
toda humildade que somos defeituosos. Temos defeitos de caráter que mal
reconhecemos. Temos relações rompidas ou ameaçadas que nos parecem
impossível corrigi-las. Temos imperfeições físicas. Somos limitados mentalmente. Somos anões espirituais.
Mas Deus é ainda nosso Deus. Ainda
somos a maçã de Seus olhos, Seus filhos e filhas amados, e Ele trabalha
conosco e através de nós.
Suas palavras adereçadas a Josué
num momento crítico também são
para nós: “esforça-te, e tem bom ânino; não pasmes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por
onde quer que andares” (Josué 1:9).

Nossa maior necessidade é de reconhecer nossas imperfeições e ainda
sentir Seu grande amor e poder, para
ver através de todas as circunstâncias
desfavoráveis de nossa vida, o significado que nossas vidas podem ter para
aqueles com as quais convivemos.
Dan Miller não tem troféus cobrindo as paredes de sua casa. Mas ele tem
troféus, ó, sim. Seus troféus são os jovens que lhe agradecem o modo como
ele mudou suas vidas, e deu sentido a
seus sonhos. Embora ele nunca terá
aquele corpo atlético perfeito com o
qual ele sonhara, se sente ricamente
abençoado mesmo sem ele. E quaisquer que sejam nossas imperfeições,
quaisquer que sejam nossos sonhos
frustrados, podemos ainda viver e
amar, ser aceitos e realizados.
Donna J. Evans (Ph.D., Claremont University) é uma educadora que ensinou em
todos os níveis acadêmicos. Seu endereço:
P.O. Box 181; Brewster, WA 98812; E.U.A.
E-mail: djevans@nwi.com

Visite nossa página na Internet
CAUPA: http://www.adventist.org/education/amicus/home.htm
Diálogo: http://www.adventist.org/education/dialogue/home.htm

A despeito de nossas imperfeições, Deus se interessa
Freqüentemente somos tentados a
pensar que se não alcançamos o ideal,
seremos cidadãos de segunda classe
aos olhos de Deus. Assumimos que
porque as coisas não são como gostaríamos, Deus não nos pode amar perfeitamente. Mas a Bíblia nos diz dife-
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Foro Aberto
Devíamos jamais
julgar a outros?

J

esus disse: “Não julgueis, para que não
sejais julgados” (Mateus 7:1). Significa
isto que não podemos pronunciar julgamento contra o pecado ou disciplinar uma
pessoa que agiu erradamente?
A passagem é um dos grandes ditos
de Jesus no Sermão da Montanha. Obviamente Jesus não pretendia que não
podemos fazer escolhas ou distinções
entre o bem e o mal. Nem queria Ele
dizer que devíamos tolerar o pecado
ou fechar os olhos para lapsos morais.
Pois no verso 6 do mesmo capítulo Ele
diz: “Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas
pérolas”. Este dito implica precisamos
fazer julgamentos sobre a definição de
um cão ou um porco. Isso quer dizer
que a Bíblia nunca proibe uma pessoa
ou um grupo distinguir entre o certo e
o errado; nem proibe medida disciplinar contra o que é considerado errado, pecaminoso ou inaceitável.
Daí, Paulo em I Coríntios 5 advertir
a igreja que trate firmemente “no
nome de nosso Senhor Jesus” com um
certo indivíduo que tem estado a viver em pecado aberto e instou: “Tirai,
pois, de entre vós, a esse iníquo” (versos 1-13).
Assim o dito de Jesus não pode ser
compreendido como se significasse
que nós como índivíduos ou um grupo de crentes não devêssemos condenar o pecado ou disciplinar os que erram — seja na igreja, na escola ou em
família. Nem devia o dito de Jesus ser
interpretado como se seres humanos
não tivessem o direito de julgar. Se
ninguém pudesse julgar a outros, não
haveria tribunais, nem um julgamen-
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to por quebrar a lei, nenhuma justiça
e nenhum castigo. Uma sociedade
sem a habilidade de julgar seus membros por violação de sua lei mergulharia no caos e acabaria se destruindo.
Mesmo dentro da limitação do conhecimento e da compreensão de humanos, há necessidade de julgamento.
O que o texto proibe, portanto, não
é julgamento mas o hábito de julgar
— aquela atitude arrogante pela qual
a pessoa assume um ar de superioridade sobre outros, comprazendo-se habitualmente em crítica e em nutrir um
espírito implacável vis-à-vis de outros
enquanto ignora a mesma falta em si,
aquela hipocrisia que vê um argueiro
no olho de um irmão enquanto é cego
à trave em seu próprio olho (verso 3).
Ellen White chama de farisaico este
espírito de crítica, e aconselha: “Não
vos ponhais como norma. Não façais
de vossas opiniões, vossos pontos de
vista quanto ao dever, vossas interpretações da Escritura, um critério para
outros, condenando-os em vosso coração se não atingem vosso ideal. Não
critiqueis a outros, conjeturando os
seus motivos, e formando juízos” (O
Maior Discurso de Cristo, pág. 124).
Embora devamos nos resguardar do
espírito de crítica, não devemos deixar de proteger a saúde moral e espiritual do corpo de Cristo, que inclui a
nós também. É por isso que Jesus advertiu em Mateus 7: “Acautelai-vos...
dos falsos profetas....Por seus frutos os
conhecereis” (versos 15-20). Protegerse de falsos profetas e examinar a natureza dos “frutos” que as pessoas produzem envolve um discernimento espiritual que é diferente do hábito de

criticar e censurar. Uma linha clara
precisa ser traçada entre avaliação ética e crítica motivada, entre censura
visando condenação e disciplina visando redenção.
Jesus ainda nos adverte contra sermos juízes zelosos sobre outros. A Bíblia freqüentemente usa as palavras
julgar ou julgamento em termos da salvação final de um ser humano. Somos
excluídos dessa área. “Não julgueis”
certamente nos proíbe pronunciar julgamento quanto à salvação final de
um indivíduo, não importa quão pecaminoso ele seja. A aptidão de uma
pessoa para a vida eterna é algo que
será decidido somente por Deus.
John M. Fowler (Ed.D., Andrews University) é diretor associado de educação
para a Associação Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia e editor de Diálogo.

Foro Aberto
Há uma pergunta que você gostaria
que fosse respondida por um especialista adventista? Expresse-a claramente
em menos de 75 palavras. Inclua seu
nome e endereço postal, indicando
seus passatempos ou interesses. Envie
sua pergunta para Dialogue Foro Aberto; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Se sua
pergunta for escolhida para publicação, juntamente com a resposta você
receberá um livro de presente, com
nosso agradecimento.
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Em Ação
Seminário para universitários
no Maranhão, Brasil

Participantes no seminário.

O

primeiro Seminário para Universitários Adventistas no Estado
do Maranhão, Brasil, foi realizado em São Luis, em 23 e 24 de outubro
de 1998, sob o lema: “Crescendo em
Qualidade com Cristo Hoje”. O encontro foi assistido por muitos estudantes e professores ligados às universidades regionais e federais do estado
do Maranhão.
Diversas palestras foram apresentadas, tais como: “Como Fazer Amigos
para Deus”, “Um Grão de Areia no
Universo” e “A Verdade é uma Pessoa”. Sábado à tarde, todos os estudantes presentes receberam uma cópia
de Diálogo e então participaram de
uma mesa redonda sobre o por quê de
alguns estudantes adventistas abandonarem sua fé ao freqüentarem a
universidade. Um sumário das respostas produziu os seguintes pontos: (1)
Falta de base em doutrinas bíblicas;
(2) inabilidade de filtrar e reagir a
idéias contrárias à sua fé; (3) amizades
no campus que os desviam dos princípios e estilo de vida cristãos; (4) pressão dos estudos que enfraquecem e
sufocam sua vida devocional; (5) conhecimento superficial dos escritos de
Ellen G. White; (6) insuficiente apoio
de líderes de igreja maduros (tanto
pastores como leigos).
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No encerramento do seminário foi
resolvido estabelecer a Associação de
Universitários Adventistas no Maranhão (AUAMA), e realizar o segundo
seminário de 3-6 de junho de 1999,
na cidade de Imperatriz.
Apreciamos contatos com outras
associações de estudantes adventistas
no Brasil e em outros países. Nosso endereço: Av. Daniel de la Touche 53, Maranhão Novo, 65061-050, São Luis, MA,
65061-050, Brasil. Fax: 55-98-246-1102.
E-mail: comunicacao@mma.unb.org.br
—Otimar Gonçalves
Diretor de Ministério Jovem

Romance através
do Caribe

D

eus ainda opera misteriosamente
para realizar Suas maravilhas.
Em dezembro de 1995 assisti a
uma reunião da Associação Cubana de
Universitários Adventistas e Profissionais (ACUPA em espanhol). Eu não
era ainda adventista do sétimo dia (fui
batizado em setembro de 1996). Gostei da reunião e me deram uma cópia
de Diálogo. Fui atraído à seção “Intercâmbio”. Enviei meu nome, endereço
e outros dados, os quais foram publicados na edição 8:3 (1996) da revista.
A informação indicava que eu era professor de escola primária.
Um ano mais tarde, em dezembro
de 1996, Magdalena Adame Torres, secretária do tesoureiro da Associação
do Sul do Pacífico dos Adventistas do
Sétimo Dia em Puebla, México, assistiu um congresso de universitários e
profissionais adventistas naquela cidade. Durante a reunião ela recebeu
uma cópia de Diálogo e também foi
atraída para “Intercâmbio”. Magdale-

na escreveu para
quatro das pessoas
alistadas naquela
seção. Eu era uma
delas.
Por vários meses trocamos correspondência e então começamos a
nos comunicar por telefone. Convidei-a a visitar nossa bela ilha. Mais
tarde em 1997 Magdalena e seu pai
vieram a Cuba. Tive o prazer de
acompanhá-los em sua turnê. Nossa
amizade transformou-se em atração
mútua e depois em amor, o qual
nutrimos através de muitas cartas e
chamadas telefônicas freqüentes.
Em julho de 1998 Magdalena voltou para Cuba e nos casamos numa
cerimônia civil. Logo que Magdalena
voltou para casa, ela submeteu ao governo mexicano os documentos que
me permitiriam juntar-me a ela. O
processo geralmente leva mais de seis
meses, mas em apenas 13 dias recebi o
visto para emigrar para o México.
Nosso casamento na igreja realizou-se
em 25 de outubro de 1998 na igreja
adventista de Cuernavaca, Morelos.
Que dia feliz foi aquele para nós dois!
Deus abençoou nosso casamento
com compreensão mútua e amor profundo. Magdalena continua trabalhando como secretária no escritório
da associação e eu leciono numa das
escolas adventistas da área. Temos
confiado nossa vida a Deus e estamos
prontos a seguir Sua direção aonde
quer que Ele nos levar. (Nosso endereço postal: Apartado 1160, 72000 Puebla, Pue., México).
—Carlos Guzmán García
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Livros
Origins: Linking Science and
Scripture,
Ariel A. Roth (Hagerstown, Maryland: Review
and Herald Publ. Assn., 1998; 384 págs.;
encadernado).
Revisão de David Ekkens

A

origem da matéria e da vida não é um tema fácil de se
abordar. Filósofos têm lutado com ele através dos séculos. Cientistas evolucionistas têm batalhado sobre ele
não só com criacionistas, mas entre eles mesmos. Nesta
área controvertida entra Ariel Roth, por muitos anos diretor de Geoscience Research Institute (Instituto de Pesquisa
Geoscience) da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante
toda sua carreira Roth viveu a vida de um cristão e a profissão de um cientista, sem qualquer senso de contradição ou
necessidade de apologia. A despeito de dificuldades no domínio da fé e da ciência, e sem pretender ter respostas para
todas as perguntas, Roth sempre fala e escreve com convicção profunda. Por esta razão eu aguardava a publicação
deste livro — o resultado de muitos anos de estudo e trabalho em pesquisa criacionista. Não fui desapontado.
Como o título do livro sugere, o Dr. Roth escreveu Origins numa tentativa de mostrar um elo razoável entre a ciência e as Escrituras. No prefácio, ele revela seu ponto de
partida: “Como cientista levo extremamente a sério a ciência. E como quem dá valor ao significado e à religião, considero a Bíblia também com a mesma seriedade.” Assim
Roth começa a tratar de uma das maiores batalhas intelectuais da história — o conflito entre a ciência e o cristianismo.
O livro divide-se em seis seções principais. A primeira
estabelece o fato da existência do conflito entre ciência e
religião. A seguir o autor trata de organismos vivos, abordando os problemas principais quanto à evolução das formas de vida, começando com a origem da vida e prosseguindo até os seres humanos.
A terceira seção trata de “Fósseis” e dos problemas associados com o registro fossilizado da vida, incluindo como
os criacionistas lidam com a coluna geológica. A seguir
vem uma discussão das rochas — como a geologia responde a algumas das principais questões e provê evidência de
um Dilúvio universal. Ele também discute tempo e idade
dos fósseis e problemas associados com diferentes métodos
de determinação de idade.
A quinta seção do livro destaca algumas das principais
aquisições da ciência e alguns dos problemas com elas associados. Apresenta também os principais pontos fortes e
fracos dos argumentos bíblicos sobre origens.
Na última seção, “Conclusões Gerais”, Roth discute suas
conclusões gerais — que a ciência cometeu seu “maior erro
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quando rejeitou a Deus” (pág. 334) e que “entre todos os
modelos considerados, a Criação descrita nas Escrituras é a
que tem mais sentido” (pág. 362).
No todo, Roth apresenta vários argumentos bons. Contudo, parece improvável que muitos cientistas ateus serão
convencidos. Mesmo assim, há um número crescente de
cientistas dispostos a considerar a existência de um poder
transcendente e inteligente. Podem estar dispostos a dar
aos argumentos de Roth uma consideração séria. Certamente, para aqueles que aceitam a Bíblia como a Palavra
de Deus, Origins confirma a crença na Criação.
O livro tem muitas referências e um glossário muito
útil. Pessoas interessadas em debate sobre Criação versus
evolução apreciarão e tirarão benefício deste livro muito
bem escrito.
David Ekkens (Ph.D., pela Universidade de Loma Linda) leciona
biologia na Universidade Adventista Southern. Seu endereço: P.O. Box
370, Collegedale, TN 37315, E.U.A.

True Believer,
Alexandre Bolotnikov, conforme relato feito a
Gina Wahlen (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1997; 176
págs.; brochura).
Revisão de Eugene V. Zaitsev

S

asha (Alexandre) cresceu na União Soviética com fé absoluta de que o marxismo-leninismo inauguraria a sociedade perfeita na qual honestidade, justiça, unidade nacional e igualdade reinariam. Foi isso que ele aprendeu em
seus anos de escola, e não via razão para crer de outro
modo. Mas Sasha recebeu sua primeira “picada de hipocrisia” na sagrada Sala de Lenin onde ele tinha prometido
“amar a pátria profundamente, viver, estudar e lutar segundo os preceitos de Lenin e do ensino do Partido Comunista” (pág. 34). Sua desilusão final com as idéias comunistas veio depois de lhe recusarem admissão no Instituto de
Engenharia Física de Moscou, não porque ele não satisfizesse
as exigências, mas por causa de seu parentesco judaico.
Atrás desse incidente, Sasha viu não simplesmente ódio,
mas um desafio à sua identidade. Quem era ele, afinal de
contas? Por que via ele tantas portas se fecharem em sua
cara? A crise de identidade lançou Alexandre numa jornada espiritual. Não sabia para onde ia, mas mediante perguntas sólidas e respostas não satisfatórias, através do impacto de acontecimentos e personalidades, Alexandre mudou-se do marxismo para o judaísmo. Suas raízes deramlhe significado e um sentimento de pertencer a uma comu-
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nidade que aguardava o Messias. Mas não estava inteiramente satisfeito.
True Believer traça a rota longa e tortuosa da busca de
Alexandre, da fé absoluta no marxismo à desilusão e finalmente realização em Jesus.
Enquanto estudava na Universidade de Kiev, Alexandre
encontrou alguns amigos cristãos. Eram diferentes. Pareciam ter encontrado sentido real na vida. Tinham algo sólido para sua esperança. E estavam dispostos a aceitar Alexandre pelo que ele era, e a partilhar com ele o que sabiam. Logo começaram estudos bíblicos. Isaías 53 e Daniel 9
deram a Alexandre uma nova compreensão do Messias —
que Ele é uma Pessoa que já veio e que abriu as portas para
a vida eterna.
Ao lutar em seu íntimo, sua pátria experimentava uma
mudança dramática depois de quase 70 anos de comunismo. A perestroika e a brisa de novas idéias soprando sobre
a Rússia deram a ele a oportunidade de avançar em sua
jornada espiritual e no estudo da Bíblia.
A autora, Gina Wahlen, jornalista profissional e professora de inglês, mapeia a jornada de Sasha — passo a passo
— e retém o interesse do leitor com sua narrativa fascinante que não deixa de captar como o Espírito Santo toca o
coração e guia uma alma em busca da verdade. Os quadros
finais do livro são emocionantes — as lutas espirituais de
Sasha, seu ataque do coração e restabelecimento, e finalmente o passo ousado de aceitar a Jesus como seu Salvador
pessoal. Os dons artísticos da autora — lucidez e toque de
novelista — tornam a leitura de True Believer não só agradável, mas irresistível.
Sasha é agora um adventista com uma missão — traduzir a Bíblia para o russo simples de modo que milhões conheçam o Senhor da Palavra.
Eugene V. Zaitsev (Ph.D., pela Universidade Andrews) é vicepresidente para assuntos acadêmicos do Seminário Teológico Zaoksky,
na Rússia.

Jack: An Incredible Life,
Jolena Taylor King (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1998; 202
páginas; brochura)
Revisão de Mary Wong

C

por uns poucos de sua família e amigos. Jolena King corrigiu essa deficiência e deu ao mundo do adventismo este
livro notável sobre a formação de um grande homem.
Jack é um sobrevivente. Ele sobreviveu o estigma de
uma criança nascida fora do casamento e a resultante rejeição por parte das pessoas ao seu redor. Sobreviveu à pobreza de sua infância. Quando aos dez anos foi à Alemanha
para morar com seus avós maternos, pensando ter encontrado uma pátria e uma identidade — acabou caindo num
campo de trabalho nazista. Sobreviveu àquilo. Sobreviveu
aos traumas da juventude, ao cepticismo religioso e aos
riscos do estilo de vida.
Talvez sobrevivência não seja a palavra correta. Como
Blanco testificaria, ele foi socorrido pela graça maravilhosa
de Deus para um propósito específico.
A carência, a tortura, a rebelião, as viradas estranhas da
vida e o socorro divino permeiam este livro. A narrativa
apela a todos — especialmente a jovens que atravessam a
crise de identidade, clarificação de valores, escolha de carreira profissional e fé religiosa. Contudo, o que distingue
as experiências de Jack das de um adolescente normal é
que sua experiência inclui o dilema de um adolescente germano-americano preso na terra de suas raízes durante a
Segunda Guerra Mundial.
Entretecido na história está o tema da direção providencial de Deus. Desde seu começo infeliz nas favelas de Chicago até seu batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia,
desde sua escolha de uma companheira até sua escolha de
ser um ministro de Deus, desde seu trabalho nos campos
missionários e instituições de ensino até a culminação de
suas realizações no escrever a Bíblia Clear Word, vemos as
evidências de um Pai celestial velando por uma criança
abandonada por seu pai natural.
O livro tem todos os elementos de uma história cativante — conflito, incerteza e emoção. Contudo, alguns leitores podem ter um problema com o desenvolvimento do
enredo. Tendo sobrevivido às tempestades dos primeiros
anos nos capítulos iniciais, eles podem sentir-se acalmados
num mar de detalhes menos interessantes descrevendo
seus dias de escola, sua família e o trabalho nos capítulos
finais. Não obstante, se os leitores tiverem em mente o intento da história, poderão reter suficiente interesse para
ler até ao fim e partilhar com Blanco sua alegria, possibilitada por um Deus que ama e cuida.
Jack é outra história incrível da graça maravilhosa de
Deus. Leia-o. Sinta-o.
Mary Wong (Ph.D., pela Michigan State University) é diretora de
Ministério Infantil, Ministério da Família e Ministério da Mulher para
a Divisão Norte-Asiática do Pacífico, em Seul, Coréia.
Um trecho deste livro está sendo publicado nesta edição, “Primeira
Pessoa”.

onhecemos Jack Blanco por várias coisas: adventista
exemplar, teólogo de destaque, pastor amante, escritor veemente, tradutor da Bíblia Clear Word. Contudo há
um lado de Jack — um lado incrível — conhecido apenas
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Intercâmbio
Amplie sua
rede de
amizades

E

studantes universitários e profissionais adventistas interessados em trocar correspondência com colegas
em outras partes do mundo.

Yonie P. Aganan: 22; solteira; estuda
farmácia; interesses: ouvir música, evangelismo, viajar e acampar; correspondência em inglês. Endereço: 1296 Cruzan; Bulacao, Talisay, Cebu 5045; FILIPINAS.
Bernie Lyn Arrogante: 29; solteira; trabalha em escritório; interesses: cozinhar,
acampar, viajar e atividades de igreja; correspondência em inglês. Endereço: 101-1
N. Bacalso Ave.; Cebu City 6000; FILIPINAS.
Beverly S. Baruis: 22; solteira; completou um diploma em contabilidade no
Mountain View College; interesses: ler,
jardinagem e escalar montanhas; correspondência em inglês ou filipino. Endereço: Ever Sun Development Ltd.; Sarmiento, Parang, Maguindanao 9604; FILIPINAS.
Lisiane Batista: 21; solteira; estuda administração e trabalha como anunciadora
numa rádio adventista; interesses: ler,
música, acampar e natureza; correspondência em português ou espanhol. Endereço: Ernesto Valt, 134; 81200-140 Curitiba, PR; BRASIL.
E-mail: ufprlisi@hotmail.com
Marcia Bailey: 25; solteira; estuda enfermagem; interesses: acampar, cantar,
costurar e ir à praia; correspondência em
inglês. Endereço: Salt Spring Dist.; Salt
Spring P.O.; Montego Bay, St. James; JAMAICA.
Stephen Y. Busi: 27; solteiro; evangelista leigo; interesses: estudos bíblicos,
música cristã e viajar: correspondência
em inglês. Endereço: Seventh-day Adventist Church; P.O. Box 22; Kintampo,
Brong, Ahafo Region; GANA.
Francisco Cruz Rosell: 28; casado; médico; interesses: música cristã, profecia bíblica, literatura sobre cirurgia e viajar;
correspondência em espanhol. Endereço:
Calle 8, #157 entre D y E; Reparto Guernica, Camaguey 74510; CUBA.
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Maggie Cuezzo: 20; solteira; estuda inglês; interesses: ecologia, animais, tocar
violão e piano; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Alvarez Condarco 330; San Miguel de Tucumán, Tucumán 4000; ARGENTINA.
Delanie Viana de Oliveira: 26; solteira;
completando mestrado em fisiologia na
Universidade Federal de Pernambuco; interesses: música religiosa, evangelismo,
estudar a natureza e viajar; correspondência em português, inglês ou espanhol. Endereço: Rua Cabo Epitácio Lucena, 57;
Casa Amarela; 52210-010 Recife, PE; BRASIL.
Cleide da Silva Deodato: 24; solteira;
estuda pedagogia na Universidade Federal
do Paraná; interesses: ler, acampar, viajar
e música cristã; correspondência em português, inglês ou espanhol. Endereço: Rua
Pedro Airton Zimmermann, 564; Bairro
Novo A; 81910-350 Curitiba, PR; BRASIL.
Talia Dueñas Pena: 24; solteira; completando um curso em farmácia e bioquímica na Universidad Nacional Mayor San
Marcos; interesses: viajar, pintar, boa música e trocar lembranças; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Urb.
Res. Surco, Calle 3, Mza. D, Lte. 4; Santiago de Surco, Lima 33; PERU.
Luz B. Dug-oy: 30; solteira; completou
um diploma em educação elementar no
Mountain View College; interesses: cantar, cozinhar e jardinagem: correspondência em inglês. Endereço: Malangas S.D.A.
Elementary School; Malangas, Zamboanga del Sur 7038; FILIPINAS.
Joy Eballar: 21; solteira; estuda ciência
de computação; interesses: colecionar
brinquedos estofados, ouvir música e tocar o órgão; correspondência em inglês,
filipino ou cebuano. Endereço: South Philippine Adventist College; Digos, Davao
del Sur 8002; FILIPINAS.
Analyn H. Enero: 22; solteira; estuda
educação elementar; interesses: ler, viajar,
fotografias e atividades ao ar livre; correspondência em inglês, filipino ou cebuano. Endereço: Adventist University of the
Philippines; P.O. Box 1834; Manila 1099;
FILIPINAS.
Angel Figueroa: 26; solteiro; empregado público; interesses: música, viajar,
aprender de outras culturas, trocar selos,
cartões postais e chaveiros; correspondência em espanhol. Endereço: 1505 Loiza
St., Box 5-A; San Juan, PR 00911; E.U.A.
Julia M. Gutiérrez V.: 25, solteira; tem
diploma em sociologia e educação sanitária; estuda para um mestrado em comunicação na University of Texas Pan-Ameri-

can; interesses: atividades ao ar livre, ir à
praia e ler os Salmos; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: 303 S. Casa
Rd.; Pharr, TX 78577; E.U.A. E-mail:
juliamgv@hotmail.com
Dina Hernández B.: solteira; tem diploma em ensino primário; interesses: colecionar cartões de telefone e penas de
pássaros; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço: Colegio del Pacífico;
Ado. 134; Navojoa, Sonora; MÉXICO.
Edson Ryoki Okamoto Iwaki: 26; solteiro; completa um mestrado em matemática na Universidade de São Paulo; interesses: viajar, acampar e aprender de outras culturas; correspondência em português ou inglês. Endereço: Rua Manoel Alves dos Santos, 350; 05862-230 São Paulo,
SP; BRASIL. E-mail: iwaki@ime.usp.br
Leilani Jereos: 20; solteira; estuda contabilidade; interesses: cantar, tocar violão
e piano, atividades de igreja e natureza;
correspondência em inglês. Endereço:
Central Philippine Adventist College; P.O.
Box 420; Bacolod City 6100; FILIPINAS.
Thomas Joseph: 30; solteiro; advogado; interesses: partilhar minha fé cristã,
natureza, viajar e música; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 28076;
Nairobi, QUÊNIA.
Mercy Kimani: 26; solteira; originalmente de Quênia, estuda ciência de computação; interesses: viajar, ouvir música e
excursões; correspondência em inglês. Endereço: 1212 University City Blvd., #I-99;
Blacksburg, VA; E.U.A.
E-mail: rkimani@vt.edu
L. Koberson: 25; solteiro; estuda teologia; interesses: cantar, natureza, esportes e
evangelismo; correspondência em inglês.
Endereço: Spicer Memorial College; P.O.
Ganeshkhind,
Aundh
Road;
Pune
411007, Maharashtra; ÍNDIA.
Simone A. Le Fleur: 23; solteira; estuda
pedagogia enquanto trabalha a tempo
parcial como secretária; interesses: projetos missionários, andar, dança litúrgica e
corrida de automóveis Formula 1; correspondência em inglês ou afrikaans. Endereço: 43 Herring Circle; Newlands East,
Durban 4038; ÁFRICA DO SUL.
Eltogen Gay Llegado: 23; solteira; parteira registrada completando um diploma
em enfermagem; interesses: viajar, música, excursões e natureza; correspondência
em inglês ou tagalog. Endereço: 1984 PagAsa Daraga; Albay 4501; FILIPINAS.
Evans O. Machera: solteiro; estuda advocacia; interesses: fotografia, viajar,
acampar e música; correspondência em
inglês. Endereço: 426 Nehru Chowk,
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Cantt. 2; Aurangabad 431002, Maharashtra; ÍNDIA.
A. Urika T. Mailau: 37; casado, três filhos; estuda comércio: interesses: música,
pescar e fotografia; correspondência em
inglês. Endereço: Kapai S.D.A. Church;
P.O. Baimuru, Gulf Province; PAPUA
NOVA GUINÉ.
Ellen Mang: 21; solteira; estudante
universitário; interesses: jogos e esportes;
correspondência em inglês. Endereço:
Myanmar Union Adventist College; Mosokwin Rd.; Myaungmya; MIANMAR.
Rachel Mantoka: 21; solteira; estuda
pedagogia; interesses: ler, cantar, ouvir
música e fazer novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: c/o Students’
Services; University of Goroka; P.O. Box
1078; Goroka, E.H.P.; PAPUA NOVA GUINÉ.
Jubilee G. Maquinto: 26; solteira; completa um diploma em contabilidade; interesses: ler e viajar; correspondência em
inglês. Endereço: Central Philippine Adventist College; P.O. Box 420; Bakolod
City 6100; FILIPINAS.
Byron W. Minick: 22; solteiro; estuda
patologia da linguagem no Paradise Valley Community College; interesses: levantar peso, ciclismo, línguas estrangeiras e
computação; correspondência em inglês.
Endereço: 15810 N. 38th Place; Phoenix,
AZ 85032-4066; E.U.A.
E-mail: minick.byron@juno.com
Pomulani Mpofu: 22; solteiro; estuda
química; interesses: estudo da Bíblia, esportes, xadrez, natureza e viajar; correspondência em inglês. Endereço: 4933 Magwegwe West; P.O. Bagwegwe; Bulawayo;
ZIMBÁBUE.
Tee D. Munyaradzi: 29; solteiro; professor numa escola primária adventista;
interesses: viajar, esportes, fotografia e
trocar cartões postais; correspondência
em inglês. Endereço: Box 5; Renco Mine;
ZIMBÁBUE.
Murniati: 29; solteira; estuda inglês;
interesses: ler, ouvir música e fazer novos
amigos; correspondência em inglês. Endereço: Jl. Scimbawa No. 20A; Bandung
40113; INDONÉSIA.
Julius Nyakundi Nyagwoka: 24; solteiro; estuda engenharia agrícola; interesses:
partilhar minha fé, ouvir e cantar música
evangélica e basquete; correspondência
em inglês ou kiswahili. Endereço: P.O.
Box 502; Nyamira; QUÊNIA.
Rachel Pamben: 21; solteira; estuda
para obter um diploma em inglês; interesses: ler, esportes, boa música e viajar; correspondência em inglês. Endereço: Uni-
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versity of Goroka; P.O. Box 1078; Goroka,
E.H.P.; PAPUA NOVA GUINÉ.
Janitha Kalum Perera: 23; solteiro; estuda fotografia; interesses: excursões, jogar criquete, observar pássaros e colecionar selos; correspondência em inglês. Endereço: 815 Batagama North; Ja-ela; SRI
LANKA.
Ivailo Petrov: 25; solteiro; estuda sociologia; interesses: poesia, música religiosa, fotografia e teologia; correspondência
em búlgaro ou inglês. Endereço: j.k. “Ug”,
Bl. 1, Vh. D, Ap. 4; 5400 Sevlievo; BULGÁRIA.
Jean Pinheiro: 20; solteiro; trabalha
como enfermeiro; interesses: ler e colecionar cartões postais; correspondência em
português, espanhol ou inglês. Endereço:
Rua Coxipoacu, 84; Pq. Maria Helena;
05855-220 São Paulo, SP; BRASIL.
Cecilia Pizarro: 20; solteira; estuda engenharia agro-industrial; interesses: colecionar selos e cartões postais, viajar e ciclismo; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Universidad Adventista
de Chile; Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Mary Rose Porle: 28; solteira; tem diploma em administração secretarial; interesses: cantar, ouvir música e esportes;
correspondência em inglês ou tagalog.
Endereço: 107 Slaughter Compound; Baguio City 2600; FILIPINAS.
Nilsia Sánchez Pardo: 23; solteira; estuda inglês; interesses: ler, andar na natureza, cuidar de animais e música; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: La Chorrera; Panamá; PANAMÁ.
Janette Sánchez Ruiz: solteira; estuda
engenharia de computação; interesses: colecionar cartões postais e acampar; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Colegio del Pacífico; Ado. 134; Navojoa, Sonora; MÉXICO.
Yelmy Sandoval P.: 20; solteira; estuda
psicologia na Universidad Adventista de
Santo Domingo; interesses: música, excursões e partilhar Cristo com outros; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: C. Prolongación Juan Tomás Díaz,
#81; San Cristóbal; REPÚBLICA DOMINICANA.
Margarida Serafim da Silva: 30; solteira; estuda administração de empresa; interesses: atividades de jovens, ler e colecionar cartões postais; correspondência em
português. Endereço: Av. Prof. Flávio P.
Camargo, 1160; Caetetuba, 12940 Atibaia, SP; BRASIL.
Roger Antonio Soas: 23; solteiro; estuda biologia; interesses: acampar, música,
natureza e aprender de outras culturas;

correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Col. Kennedy, Zona 2, SMZ 6;
Bloque 22; Pasaje 5, Casa 4510; Tegucigalpa, M.D.C.; HONDURAS.
Elena Stepanova: 20; solteira; estuda
psicologia na Yaroslavl State University;
interesses: arte, viajar, ler e aprender de
outros países e povos; correspondência
em russo ou inglês. Endereço: Bolshye Polyanky Street, 17-92; Yaroslavl; RÚSSIA.
Carolina Urquizo; 21; solteira, estuda
agronomia; interesses: colecionar cartões
postais, ler e esportes; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.
Florence Wellington: 36; solteira;
completou um bacharelado em comunicações; interesses: cantar e ler; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box
3095; Zanzibar; TANZANIA.
Ruwan Wijetunge: 25; solteiro; estuda
microbiologia; interesses: música evangélica, tocar violão e acampar; correspondência em inglês. Endereço: No. 7 Alfred
House Gardens; Colombo 3; SRI LANKA.
Ayuca Yoseph: 31; solteira; professora
primária; interesses: ler, ouvir música e fazer novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: Jl. Jaji Saodah No. 181,
RT6/RW7 Jatihandap; Cicaheum, Bandung; INDONÉSIA.

Se você é um universitário ou profissional adventista e quer ter seu nome alistado aqui, envie-nos seu nome e endereço postal, indicando sua idade, sexo,
estado civil, estudos atuais ou diploma
obtido, faculdade ou universidade que
está freqüentando ou da qual graduou-se, interesses e língua(s) nas
quais quer corresponder. (Indicaremos
seu endereço no E-mail, se no-lo fornecer.) Envie sua carta a Dialogue Interchange: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, E.U.A.
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 a 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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Primeira Pessoa
Jack, uma vida incrível
Jolena Taylor King

E

que nome darás ao pequeno bastardo?” a parteira de rosto fechado perguntou rudemente ao virar
para pegar sua sacola. Não esperando
resposta da jovem imigrante alemã, ela
partiu com um resmungo, deixando seu
comentário girando pelo quarto.
Katie apertou seu bebezinho, escondendo seu rosto em seu cobertor.
“Como posso protegê-lo de tanta
dor?” murmurou. Essas não seriam as
únicas lágrimas ao tentar ela criar Jack
sozinha nos guetos de Chicago durante a Grande Depressão.
Quando seu filho atingiu a idade
escolar, tantos milagres tinham ocorrido na vida de Jack que Katie se perguntava se Deus não tinha um plano
especial para seu filho sem pai. As irmãs na escola católica que ele freqüentava o cumulavam de amor e
Jack vicejava com suas atenções.
Então um dia quando ele tinha quase dez anos, a mãe veio voando através
da porta de seu apartamento em Chicago, o qual ela partilhava com parentes.
“Vamos para a Alemanha!” ela exclamou. “Não é maravilhoso!”
A transição das favelas de Chicago
para um lugar idílico na Alemanha foi
dramática, e Jack logo se afeiçoou ao sítio, a seus avós, seus tios e tia, aos animais. Tanto assim que a família decidiu
que a Alemanha seria o lugar ideal para
Jack passar o ano seguinte. Até que levaram Katie à estação de trem para sua
volta solitária para a América.
“Por favor não me deixe aqui!” Jack
gritou, agarrando-se à sua mãezinha.
Sua face assustada revelava terror ao
reconhecer ele que ela estava partindo
da Alemanha sem ele. Por um ano! Tivesse a família sabido por quanto
tempo seria, talvez todos tivessem
chorado. Seus tios o arrancaram de
Katie ao embarcar ela rapidamente no
trem, com o coração partido. Um últi-
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mo apito do trem e sua mãe desapareceu. De volta para a América.
Por muitos dias Jack passou chorando, apesar da comida tentadora da
vovó e de sua bondade. Mas gradualmente ele acostumou-se com a vida
dura de fazenda na Alemanha. O avô
o ajudou sentir-se importante, especialmente depois que seu Tio Fritz foi
recrutado no exército. Jack ajudava a
tirar leite duas vezes por dia e fazia
outros trabalhos no sítio o dia todo, seis
dias por semana. Logo estava falando
alemão tão fluentemente como seus colegas de escola. Quando o verão fez sua
ronda, Jack estava contando os dias até
sua volta para os Estados Unidos, para
casa e mamãe. Suas cartas também estavam cheias de antecipação.
Então, no começo de setembro,
apenas dias antes da data de partida
de Jack, Hitler invadiu a Polônia e a
Segunda Guerra Mundial começou.
Jack não ia deixar a Alemanha.
“Mas talvez a guerra não durará
muito tempo”. O rapazinho se dedicou com mais vigor para ajudar seu
avô, especialmente sendo que Tio
José, o filho mais moço, também ia
partir para a guerra. Isso deixava o
avô, Connie e Jack para arar, semear,
ajuntar o feno, arrancar o mato, derrubar árvores, colher, joeirar, usando
apenas os bois e o velho equipamento
do sítio. A alegria praticamente desapareceu da casa; o jogo agora era sobrevivência.
Escassez tornou-se a experiência de
mês após mês. Depois de três anos desesperadamente difíceis sem notícias
da mãe, Jack completou a oitava série,
entretendo uma idéia. Queria ele continuar essa vida dura do sítio ou preparar-se para entrar na universidade?
Talvez com seu amor pela engenharia,
ele podia tornar-se um piloto! Isso seria tremendo!

“Não vou atrapalhar seu sonho”,
disse a avó languidamente. “A escola
talvez o salve da linha de frente até
você diplomar-se”.
Preso num campo de trabalho
“Como irei a Koenigswusterhausen
à escola de engenharia”? Jack perguntou ao chefe da estação. O lanche que
a avó tinha preparado não o interessava ao dar o trem a partida. Jack estava
tão empolgado. Pergunto-me se alguém
vai-me esperar na estação?
Sem dúvida; um soldado alto saudou-o ao descer do trem. “Seu nome?”
“Bem”. “Siga-me”. O nazista de rosto
severo marchou durante meia milha
quando Jack viu o arame farpado.
Ele gemeu. Isso não é uma escola!
Isso é um campo de trabalho nazista! E
este é um guarda nazista me levando
para um campo de trabalho!
Era verdade. Mas não havia tempo
para comiseração — por si mesmo ou
por seus companheiros de cativeiro.
Embora acostumado a se levantar às
quatro da manhã, Jack não estava
acostumado a trabalhar o dia todo
com o estômago quase vazio. A dieta
de pão e água continha muito pouco
pão. Sua esteira estava infestada de
baratas, percevejos, pulgas e outros
vermes. Mesmo em temperaturas
abaixo de zero, os internados tinham
apenas um cobertor leve; assim aprenderam a dormir com a roupa, incluindo casaco e sapatos, apenas para sobreviver. O cheiro de corpos não lavados enchia as barracas. Com o frio intenso, trabalho físico brutal e uma dieta de inanição, o corpo de Jack outrora forte, mirrou.
Um milagre atrás do outro preservou sua vida durante os dois anos seguintes, que incluiram duas tentativas
de fuga. Mas finalmente a guerra terminou, e Jack voltou para o sítio do

Diálogo 11:2 1999

avô. Fritz e José tinham ambos sido
mortos na guerra, assim Jack com seus
16 anos fez seu melhor para ajudar
seus avós. O país todo estava em ruína. Mesmo o correio não funcionava,
mas Jack começou a pensar mais e
mais em sua mãe, de Chicago e de
casa.
Reunião com a mãe
Acontecimentos incríveis reuniram
Jack com sua mãe, seu marido Lee e
sua filha de quatro anos — Marie. De
volta a Chicago, seu padrasto logo reconheceu que a nova liberdade de
Jack estava lhe indo à cabeça. Lee era
dono de um restaurante e não demorou muito para Jack progredir de lavador de pratos para cozinheiro da noite.
“Filho, você devia realmente terminar o secundário”, sua mãe sugeriu
depois de Jack começar a associar-se
com amigos duvidosos de uma quadrilha vizinha.
“Sim, sem dúvida”, respondeu sarcasticamente, “e ainda trabalhar 10
horas por dia?” Sua linguagem tinhase tornado tão grosseira que sua mãe
tremia quando ele falava.
Então Lee ouviu de uma escola noturna na Universidade de Chicago e
Jack matriculou-se. Avidamente sua
mente absorvia a instrução que não tivera por vários anos. A escola também
o removeu de seus companheiros rústicos. A linguagem suja, não obstante,
continuou. Finalmente, uma professora bondosa explicou-lhe por que havia tantas marcas vermelhas em seus
trabalhos. “Essa não é linguagem própria para uma sociedade culta”, disse
ela, e Jack começou a esforçar-se para
mudar.
Um período tumultuoso em sua
vida irrompeu, e Jack separou-se da
igreja de sua mãe. Logo depois, sendo
obrigado a registrar-se para o serviço
militar, Jack saiu da escola e alistou-se
na Força Aérea dos Estados Unidos,
desejoso de deixar para sempre o trabalho no restaurante.
Achando o verdadeiro modelo
Os anúncios de recrutamento retratavam jovens heróis, masculinos e
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fortes, com olhos cheios de propósito,
maneiras impecáveis. Jack queria um
herói para emular. A realidade era
muito diferente. Não encontrou heróis. Profundamente desapontado,
Jack lutou com o reconhecimento de
que tinha ouvido de uma só pessoa
digna de todo respeito: Jesus Cristo.
Fez uma decisão notável: Cristo será
meu exemplo.
O Espírito Santo tinha começado
um trabalho miraculoso. Maus hábitos que Jack reconhecia como errados
ou prejudiciais começaram a desaparecer. Fumar, beber e linguagem profana foram abandonados quase que
imediatamente. Divertimentos, leituras e dieta mudaram dramaticamente.
Um livro na biblioteca do quartel que
Jack pensou ser uma Bíblia tornou-se
sua fonte de informação e inspiração.
Certo dia outro jovem piloto disselhe: “Compreendo que você se interessa em coisas religiosas”. Carl emprestou-lhe um livro: O Desejado de
Todas as Nações. Carl também mencionou algumas lições de Bíblia por correspondência que ele estava apreciando. Uma providência levou à outra até
que Jack e Carl foram batizados juntos
numa bela lagoa perto da ilha de
Guam.
Pensando que sua mãe se alegraria
com a revira-volta em sua vida, Jack
escreveu-lhe uma nota apressada justamente antes de seu batismo, explicando seu novo amor por Cristo e seu
desejo de seguir onde Jesus o guiasse.
Alguns dias depois, ele abriu uma carta de sua mãe. Surpreso, leu: “Se você levar adiante esta idéia desvairada (de se
batizar numa igreja protestante),.... você
não será bem-vindo em nosso lar e não
deve esperar comer à nossa mesa.... Estou
envergonhada.... Você está se voltando
contra toda a família e contra Deus....”
A carta foi curta e abrupta. Sua censura deixou Jack ferido e confuso. Mas
depois de muito refletir e orar, concluiu
que o amor de Deus triunfaria. Decidiu
escrever para sua mãe diariamente, expressando-lhe amor e gratidão.
Não houve resposta. Os dias passaram. Meses. Jack continuou a escrever
cada dia. Também ficou envolvido na
missão da Igreja Adventista na ilha,

lendo avidamente de sua biblioteca e
absorvendo o estilo de vida adventista. Descobriu que a vida no exército
tornara-se muito mais difícil desde
que resolvera guardar o sábado.
Finalmente, sua mãe começou a
responder suas cartas, e parecia que
ela experimentara uma leve mudança
de sentimento e antecipava sua volta
para casa. Jack pensou: Vou achar o endereço de uma igreja em Chicago e pedir
ao pastor que a visite. Talvez então ela
estará disposta para o batismo quando
eu chegar em casa. Resultou que, em
resposta a seu pedido, um instrutor
bíblico foi visitar sua mãe, mas Jack
recebeu uma carta desapontadora.
“Sinto não ter podido dar estudos
bíblicos a sua mãe... Talvez o Espírito
Santo tenha um calendário diferente”.
A carta foi bondosa e simpática, mas
evidentemente sua mãe não havia demonstrado interesse.
Terrivelmente desapontado Jack jogou a carta no lixo. Ninguém conhece a
mamãe como eu, raciocinou. Vou tratar
do assunto quando chegar em casa. Pensando melhor, ele recuperou o envelope caso pudesse precisar do endereço
do remetente, descobrindo mais tarde
que a mão de Deus estava presente
mesmo naquele gesto!
Para o resto da história, leia Jack, An
Incredible Life (Review and Herald,
1998), a história comovente da operação
da mão de Deus nas aventuras deste homem através de sua vida. Atualmente
Dr. Jack Blanco é Deão da Escola de Teologia da Southern Adventist University.
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