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Cartas
O milênio que importa

O

livro Final Exit de Derek Humphrey é um livro inquietante. É tão simples como um livro de receitas culinares. Os ingredientes e manipulações são claramente descritos. Os resultados são garantidos: rápidos, indolores e finais.
O livro de certo modo reflete as prioridades de nosso tempo e cultura. Queremos uma saída rápida de situações difíceis e, no processo, quem se importa
com quem se machuca? Quem se importa com culpa? Quem se importa com
qualquer coisa, exceto que o “Eu” reine supremo.
O livro mostra como morrer por suas próprias mãos. Não mostra como enfrentar a morte ou lidar com os perigos dos vivos. O problema, porém, não é
morte ou mesmo vida. O problema é como enfrentar os extremos da vida ou
morte, como achar um equilíbrio entre ansiedade e serenidade, quando os perigos da vida ou a certeza da morte vêm bater a nossas portas.
O problema vai aumentar, não diminuir, ao encerrarmos um milênio e começarmos outro. Quanto mais vivermos nesta terra, tanto mais desafiante a
vida se torna — em termos de seu significado, relevância e relações. Este milênio começou no meio da Idade Escura e está para acabar em meio da luz da
Idade da Informática que parece nos lançar a todos noutra escuridão — uma
escuridão da alma: Criamos um ser humano à nossa própria imagem, alguém
para presidir sobre o futuro, sem referência qualquer à soberania de Deus.
O final do próximo milênio bem pode ser a saída de Deus de nossas comunidades, de nossos lares e de nossas vidas. Isto significa o fim de significado, valores, propósito e ética. Isso significa a presunção do ser humano levar uma
vida sem adoração ou comunhão. A adoração provê o eterno ponto de referência — que acima, além e através de tudo há um Criador que nos fez à “Sua
imagem” e nos encarregou deste planeta. Daí vem nossa dignidade. Comunhão
provê o ponto de referência imediato: que a vida não é uma ilha, um acidente
de átomos ou um vazio sem significado. É para ser vivida em comunhão de
amor com outros. Daí vem nosso desígnio. Onde há adoração de Deus como o
Criador e comunhão com nossos semelhantes, aí a vida adquire uma resolução
divina.
Mas para que isso se torne real em nossa vida, precisamos nos lembrar o que
aconteceu há dois milênios: Um Homem chamado Jesus subiu uma colina chamada Gólgota para liberar o homem da insignificância. Ele proclamou libertação do pecado. Inaugurou um reino de justiça. Mostrou-nos o caminho da graça, a ser abraçado pela fé. Ensinou-nos a adorar e a nos associar. NEle está a
vida eterna — não para ser contada em milênios, mas nas épocas infindas da
eternidade. Compreenda isso, e você não tem uma saída final. Você apenas tem
um começo final que pode vir a qualquer momento quando aquele Jesus da
Cruz voltar para nos levar ao lar para reinar com Ele por um milênio — o único
milênio que importa no momento presente (Apocalipse 20:1-4). Esse milênio
vindouro abre a grande estrada de Deus para a eternidade.

John M. Fowler, Editor

Um grande aliado
Como pastor adventista, trabalhando com jovens e estudantes universitários, acho que Diálogo é um grande
aliado em meu ministério, não só
acho seu conteúdo relevante e enriquecedor, mas também útil para partilhar com aqueles que enfrentam desafios no campus secular.
Josué Dantas
São José do Rio Preto, São
Paulo
BRASIL

Um serviço maravilhoso
Congratulações por publicarem
“Intercâmbio” em cada número. Por
esta coluna fiz amizade com um leitor
na África e mantive esse contato por
vários anos. Vocês estão prestando um
serviço maravilhoso ajudando jovens
adventistas a manter relações através
do mundo. Que o Senhor os continue
abençoando!
Sarah Eakins
Lilydale, Victória
AUSTRÁLIA
fjeakins@c031.aone.net.au

Uma iniciativa brilhante
Os líderes adventistas que lançaram e continuam a publicar Diálogo
merecem gratidão de milhares de leitores pelo mundo. Foi uma iniciativa
brilhante. Como estudante de direito,
acho a revista informativa, desafiante
e educacional — material sério a ser
lido e partilhado. Permitam-me fazer
duas sugestões. Primeiro: reimprimam
artigos relevantes publicados em números anteriores, os quais alguns de
nós perdemos. Segundo: comecem
uma série sobre cada uma das crenças
fundamentais adventistas; façam de
tal modo que os artigos apelem a adventistas e a nossos amigos não-adventistas.
Evans Machera
Aurangabad, Maharashtra
ÍNDIA
Os editores respondem:
Temos reimpressos num volume, Cristianismo e a Ciência, 45 de nossos melhores artigos publicados em Diálogo sobre o
assunto. A coleção se encontra em inglês
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Cartas
ou espanhol por US$10.00, incluindo
selo. Leitores que se interessam podem
nos contatar pelo endereço postal ou o
endereço e-mail alistados na página 2 da
revista. Vamos estudar seriamente sua segunda sugestão, Evans.

Investir em jovens
adultos
Acabo de ler a resposta do editor a
uma carta de Nimrod S. Mangilog, um
leitor de Diálogo das Filipinas (10:2)
que queria receber a revista grátis. Entristeci-me ao ler que vocês encorajaram Nimrod, provavelmente um universitário adventista pobre, a subscrever com seus amigos a revista para poderem recebê-la regularmente. Nossa
igreja gasta milhares de dólares para
atrair novos membros. Um artigo no
mesmo número descreve as enormes
contribuições que a igreja recebe em
dízimos e ofertas, que são distribuídos
para custear projetos em volta do
mundo. Muitos jovens educados
abandonam nossa igreja. E parece que
não estamos dispostos a investir neles. Por favor achem meios de tornar
Diálogo gratuito para muitos outros
universitários adventistas.
Bernardo Navia
Guanica, Porto Rico
E.U.A.
Os editores respondem:
Compreendemos seus sentimentos,
Bernardo, e os partilhamos bastante. Em
resposta aos pedidos repetidos de Nimrod
Mangilog, enviamos a ele diversas cópias
gratuitas de Diálogo, encorajando-o sempre a contatar nosso representante regional de modo que Nimrod fosse posto na
lista de recipientes. Os líderes da igreja
estabeleceram um plano para partilhar o
custo de produção e distribuição gratuita
de Diálogo a universitários adventistas. A
Associação Geral é responsável pelo preparo e distribuição dos números da revista em quatro línguas. As várias divisões,
por sua vez, custeiam a impressão e distribuição das cópias que encomendam
para distribuição em suas áreas. Somente
um dos quatro membros de nossa equipe
de editores recebe salário; os outros três
doam seu tempo para produzir Diálogo.
Felizmente há um número crescente de jo4

vens profissionais adventistas que subscrevem a revista, o que ajuda a controlar
o custo de produção. Como editores, não
há nada que gostaríamos tanto como
achar meios para expandir ainda mais o
círculo de leitores de Diálogo em volta do
mundo.

A vida de animais
também é sagrada
Earl Aagard (Diálogo 11:2) advogou
uma divisão entre responsabilidades
éticas para com humanos e para com
animais. O paraíso é um lugar de vida
não violenta para os animais bem
como para os humanos (Isa.11:6-9;
65:25; Gên.1:29, 30). Quando, depois
do dilúvio, foi permitido aos humanos matar e comer animais (Gên. 9:3,
4), foram proibidos de comer sangue
de animais. Matança de animais é ligada com matança humana (versos 5,
6) — uma diferença de grau e não de
espécie. A vida de animais não é tão
sagrada como a vida humana, mas é
sagrada. Levíticos 17:10-14 declara
que a nephesh (vida) do animal reside
no sangue, de modo que o sangue não
podia ser comido.
Em Atos 15 os apóstolos debateram
quanto às restrições que seriam aplicáveis aos crentes dentre os gentios.
Duas restrições vêm de Gênesis 9 —
animais mortos de modo impróprio e
sangue. Assim a santidade do sangue
de animais e de sangue humano permanece ligada.
Aagard não resolveu o problema de
“uma raça classificando outras raças
como menos do que inteiramente humanas”. Eles apenas identificam os
indesejáveis como subhumanos e os
tratam com menos respeito do que
Aagard advoga para animais. Um coelho com perfume espirrado em seus
olhos retrae-se e mostra sinais de dor.
Se usarmos esta dor frivolamente nos
diminuimos bem como os animais. O
vegetarianismo não se limita à saúde.
Jim Miller
Madison, Wisconsin, E.U.A.
millerjim@aol.com
O autor responde:
Jim Miller levanta questões que espero
que serão exploradas em números futuros

da revista. Contudo, meu artigo (Diálogo
11:2) não tratou do status moral dos animais ou das obrigações dos humanos
como “mordomos” responsáveis pelo resto da criação de Deus.
A civilização ocidental e a religião cristã têm tradicionalmente ensinado que a
vida humana é sagrada. Seres humanos
(diferente dos animais) nunca devem ser
tratados como meios para os interesses de
outro. O darvinismo não oferece base
para esta ética. Não surpreende que os
intelectuais do ocidente com pressuposições darvinistas estão advogando o abandono da “santidade da vida” e a adoção
de “utilitarianismo”, “individualismo moral” ou algum outro eufemismo para “a
força faz o direito”.
Mesmo alguns moralistas professamente cristãos desejam subdividir a família humana em “pessoas”, com direito à
vida, e “não-pessoas”, que podem ser
mortas quando isso parece ser “melhor”
para o resto de nós. Não é coincidência
que as “não-pessoas” são sempre os fracos, o que inclui crianças, neo-natos defeituosos, os mentalmente incompetentes,
as pessoas com enfermidades terminais
dispendiosas, etc. A ética da “personalidade” é incompatível com a ética ocidental tradicional e as interpretações da Escritura. Quando professos cristãos se
acham ao lado de darvinistas sobre a
questão fundamental da santidade da
vida humana, é tempo de examinar as
premissas da nova variedade de cristianismo.
Earl M. Aagaard
Angwin, California, E. U. A.
Eaagaard@puc.edu

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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A procura da arca de Noé
David Merling

Retém o Monte Ararate ainda
o precioso tesouro?
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A

arca de Noé tem fascinado a todos
— desde o tempo de Noé até ao
nosso. A arca atrai a atenção de
todos.
Mas onde está a arca? Alguns em
tempos recentes têm declarado ousadamente que ela foi achada, e se perguntam por que os eruditos não publicaram
as boas novas. Como arqueólogo, eu ignorei a questão durante anos por certo
número de razões. Primeiro, o bom senso sugere que uma estrutura de madeira
como a arca, exposta por milhares de
anos à chuva, neve e gelo, e experimentando o processo anual de congelamento e degelo, teria se decomposto há
muito tempo.
Alguns têm sugerido que a madeira
“gopher” de antes do Dilúvio tinha
uma resistência excepcional. Mas a verdade é que nada sabemos da madeira
“gopher”. Supomos que fosse um tipo
de cipreste. Mas é tão indestrutível
como alguns sugerem? Talvez sim, talvez não. Se fosse, por que é que paleobotânicos não acham amostras desta
madeira “gopher” de antes do Dilúvio?
Certamente, nem toda madeira “gopher” ter-se-ia petrificado; parte dela
devia ter flutuado e repousado na superfície da Terra depois do Dilúvio, do
mesmo modo que a arca. Que aconteceu com toda aquela madeira? Minha
suposição é que, como a madeira da
arca de Noé, decompôs-se há muito.
Segundo, nem a Bíblia nem os escritos de Ellen G. White — uma autora
respeitada para os adventistas do sétimo dia — apóiam a idéia que Deus preservou a arca de Noé como um testemunho para os que vivessem nos últimos
dias. Se a arca de Noé fosse tão importante para Deus e os acontecimentos finais, Ele teria revelado esta mensagem a
Seus profetas (Amós 3:7). Depois de Gênesis 8 a Bíblia permanece silenciosa
sobre a existência da arca de Noé. Além

Vista do pico comumente chamado
Monte Ararate (5,138 m). Foto por D.
Merling.

disso, o argumento de que a arca de
Noé tem um lugar especial nos desígnios divinos para o fim do mundo solapa
o uso bíblico do arco-iris como o concerto pós-Dilúvio, visível entre Deus e a
humanidade (Genêsis 9:11-17). Com
efeito, o arco-iris, como sinal da confiabilidade de Deus, se prolonga até ao Livro do Apocalipse (4:3; 10:1).
A partir do relato bíblico, é claro que
Noé e sua família deixaram a arca para
trás e olharam para o arco-iris como o
sinal de que podiam confiar em Deus. A
arca era algo do passado. O arco-iris era
o sinal do futuro.
Por estas e outras razões, eu cria que
a procura da arca de Noé fosse um desperdício de tempo - até 1992. Naquele
ano, concordei em escrever dois artigos
sobre a pretensa descoberta da arca de
Noé.1 Aqueles artigos foram em resposta à pretensão de um adventista do sétimo dia de que Deus o tinha guiado na
descoberta da arca de Noé e de muitos
artefatos antigos. Desde então, o assunto da arca de Noé tem absorvido muito
mais de meu tempo do que eu esperava.
A procura da arca
O que descobri é que há alguns cristãos sinceros que estão à procura da
arca de Noé cientificamente e com en5

tusiasmo. Há também alguns cujo trabalho é difícil classificar. A maioria do
primeiro grupo se chama “pesquisadores” e levam em consideração toda
evidência: aquilo que apóia suas crenças, e aquilo que não apóia. Em outras
palavras, eles falam tanto das evidências positivas como das negativas.2 Reconhecem que ela não foi achada,
embora creiam que ela ainda exista, e
estão envolvidos ativamente em procurá-la.
Há um outro grupo que pretende
ter achado a arca de Noé. Muitos deles
adotam títulos sonoros e tentam confundir os mal-informados com pretensões falsas. Ignoram evidência negativa e usam artefatos falsos para
apoiar suas conclusões. Às vezes este
último grupo é representado por jornalistas que por falta de notícias escrevem sobre a descoberta da arca de
Noé, sem apresentar evidência concreta.3 Este artigo vai ignorar este segundo grupo e enfocar os pesquisadores sérios.
A procura da arca de Noé tem-se limitado em grande parte a uma região
na Turquia oriental por causa da afirmação bíblica de que a arca repousou
sobre o “Ararate” (Gênesis 84). Freqüentemente omitido na leitura deste
verso é que ele diz que a arca repousou sobre as “montanhas de Ararate”.
Nenhuma montanha específica é
mencionada na Bíblia como o lugar
de pouso da arca.
O nome Ararate é o equivalente de
“Urartu”, um povo e lugar dos tempos
do Velho Testamento, localizado no
que hoje é a Turquia oriental. Os habitantes de Urartu eram fortes adversários dos assírios.
Quando Gênesis 8:4 fala das “montanhas de Urartu” significa que a arca
poderia estar em qualquer parte do
país de Urartu, pois toda aquela região
era montanhosa. O tamanho desta
área, que mais tarde tornou-se a Armênia e é agora a região ocupada pelos curdos, é bastante grande (ver o
mapa).
A montanha mais alta na região é a
Büyükağri Daği, de 5.138 metros de altura, comumente chamada Monte
Ararate. Esta montanha está localiza6
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O círculo em linha pontilhada cerca a região habitada pelo povo de Urartu nos tempos do Velho Testamento. O «X» marca o local tradicional do Monte Ararate.
da ao norte do Lago Van, exatamente
ao norte da cidade de Doğübayazit.
Com efeito há dois Montes Ararate,
um “maior” e um “menor”. Ambos
são os restos de vulcões, e ambos se
destacam da região circundante. Este
massiço montanhoso é coberto de
neve o ano todo com geleiras permanentes. Obviamente, pesquisadores à
procura da arca de Noé têm sido atraídos às montanhas mais altas.
Especificamente, pessoas têm pretendido ou de ter achado madeira trabalhada nas escarpas da montanha 4
ou de ter visto a própria arca. Os testemunhos quanto à sua existência são
tão numerosos que este artigo não dispõe de espaço para avaliá-los todos.5
Escolhi três pretensões recentes para
análisá-las.
Os relatos de Navarra
Em seu livro Noah’s Ark: I Touched
It,6 Fernand Navarra, o industrial francês, relata suas quatro expedições
(1952, 1953, 1955 e 1969) ao Monte
Ararate. Sua subida de 1952 levou-o

ao que ele suspeitou ser a arca de Noé.
Em 1955, acompanhado por seu filho
de onze anos, Navarra descobriu
numa fissura profunda pedaços de
madeira “trabalhada à mão”. Ele cortou um pedaço de metro e meio da
madeira e mais tarde reduziu-o a pedaços menores para transportá-los
mais facilmente. Quando publicado
na Europa, seu achado foi visto por
muitos como evidência de que a arca
de Noé, ou restos dela, ainda existiam.
Depois de muita negociação e demora, Navarra voltou para a Turquia
oriental em 1969 numa expedição patrocinada pela Search Foundation. De
novo, com muito esforço, perto do lugar de sua descoberta de 1955, o grupo descobriu alguns pedaços pequenos de madeira. Muitos creram, entre
eles os participantes da expedição,
que restos da arca de Noé tinham sido
encontrados. Infelizmente, a madeira
testificou ao contrário. Quando a madeira foi examinada pelo método do
Carbono 14 (C14), a madeira provouse ter apenas algumas centenas de
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anos. Previamente, quando Navarra
fez sua madeira ser examinada por vários institutos, todos eles tinham atribuido datas antigas, mas tinham usado métodos subjetivos visuais como
base de suas conclusões. 7 Quando a
Search Foundation voltou com o material encontrado, ela enviou amostras de sua madeira a várias organizações para uma análise de C14. Segundo os relatos, todos os pedaços de madeira, inclusive o pedaço original de
Navarra, datavam da era cristã8 — não
do tempo de Noé. Outros alpinistas
do Monte Ararate têm também descoberto pedaços de madeira, mas somente o achado original de Navarra
foi datado cientificamente. Pode-se
concluir que o achar madeira na montanha não é por si mesmo prova da
descoberta da arca de Noé.
As fotografias de Greene
Alguns pretendem ter fotografado a
arca. Infelizmente, tais fotografias são
sempre tiradas de muito longe e estão
sujeitas a uma variedade de interpre-

Fernand Navarra com o pedaço de madeira trabalhada que ele descobriu em
1955 no Monte Ararate. (Do livro de Fernand
Navarra, Noah’s Ark.)
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tações. Ou as fotografias se perderam,
ou foram roubadas. Uma dessas histórias mais interessantes é a de George J.
Greene. Em 1952 ele estava trabalhando como engenheiro de minas na Turquia oriental. Um dia, quando voava
perto do Monte Ararate, ele espreitou
o que lhe parecia como um grande
navio perto do topo da montanha.
Voando com um helicóptero, ele gastou vários minutos fotografando o objeto à distância até de 30 metros. Depois de voltar aos Estados Unidos,
com as fotografias em mão, ele tentou, sem sucesso, organizar uma equipe e voltar ao Monte Ararate. Nenhum de seus amigos parecia interessado. Surpreendentemente, nenhum
jornal publicou sua história. Depois
de alguns anos, Greene deixou os Estados Unidos em busca de outras
aventuras. Acabou sendo morto por
bandidos na Guiana Britânica e as fotografias da arca foram perdidas, embora umas 30 pessoas pretendem ter
visto as fotografias.9 Embora o relato
pareça impressionante, alguns que
pretendem as terem visto não têm certeza de que o que viram era um barco.10
A pretensão de Davis
Outro relato fantástico é o de Ed
Davis que pretende ter visto a arca de
menos de kilômetro e meio de distância. 11 Davis era sargento no exército
dos Estados Unidos, estacionado em
Hamadan, Irã, durante a Segunda
Guerra Mundial. Aí fez amizade com
um jovem de nome Badi, ligado ao
exército como motorista civil. De Hamadan é possível ver o Monte Ararate
em dias claros. Badi contou a Davis
que sua família vivia ao sopé do Monte Ararate e tinha visitado a arca de
Noé muitas vezes. De fato, a família
de Badi se considerava protetora da
santa relíquia. Finalmente, Davis foi
com a família de Badi para ver a
arca.12 O pai de Badi, Abas-Abas, dirigiu a expedição, mas, antes de deixar
a vila, Davis pôde ver gaiolas e outros
artefatos que a família dizia ter trazido da arca.
Abas-Abas dirigiu o grupo numa caminhada de três dias. Pernoitaram em

George J. Greene, que em 1952 fotografou o que lhe pareceu como um «grande
navio» sobre o Monte Ararate. (De Violet M.
Cummings, Noah’s Ark.)

cavernas. Depois de três noites, estavam a menos de kilômetro e meio da
arca. Davis podia vê-la daquele ponto.
Infelizmente, seus três dias de caminhada foram gastos na neblina, com
chuva caindo dia e noite. Por causa
das condições desfavoráveis do tempo, não puderam descer da lage onde
estavam até a arca ou de vê-la por
dentro. Segundo Davis, a arca estava
partida em duas metades, mas ambas
metades estavam (em 1943) bem preservadas. Durante esta caminhada,
nenhuma fotografia foi tomada, mas
subseqüentemente, Davis recebeu
uma fotografia da vila de Abas-Abas.
Depois de voltar à sua base militar
Davis escreveu estas palavras em sua
Bíblia:
“Fui ao Ararate com Abas. Vimos
um grande barco sobre uma encosta
em dois pedaços. Fiquei com ele na
casa grande. Choveu e nevou durante
dez dias. Parei em Tarharan e obtive
provisões e me aqueci e descansei.
Também alguma roupa nova. O tenente Bert regozijou-se por eu estar de
volta. Esteve ansioso por mim. Receava que eu teria sido morto, imagino.
Estou contente de ter ido. Penso que
seja a arca. Abas tem muitas coisas de
7

das pelo relato de
Davis, não produziram nenhuma fotografia da
arca de Noé.
A inclinação
natural de pessoas do Oriente é
de agradar seus
hóspedes.
Esta
bondade natural
pode ser uma razão por que alguns pensam ter
visto a arca de
Noé. Uma camiO astronauta Jim Irwin — visto na lua — mais tarde tirou muitas
nhada de três
fotografias em volta do Monte Ararate, mas sem prover qualquer
dias com chuva e
evidência conclusiva da arca de Noé. (Foto provido por John McIntosh).
neblina dia e noite, e um apanhalá. Minhas pernas quase sararam da do à distância de kilômetro e meio
corrida a cavalo”.
não é evidência conclusiva. Mostrar a
Muitos sérios pesquisadores da arca um estrangeiro dois afloramentos naconsideram a história de Ed Davis turais à uma distância de uma milha e
como evidência de primeira mão, não de ser informado que se trata das duas
só da existência da arca, mas também metades da arca de Noé, não seria fora
de sua localização. Se tão somente o do comum, especialmente se uma fagoverno lhes permitisse livre acesso à mília procurasse agradar um amigo.
montanha, eles pensam que poderiam Isso não é para sugerir que tal foi o
achar a arca, baseando-se na informa- caso da história de Ed Davis. O que
ção que Davis tinha provido.13 Davis quero dizer é que sem evidência objeaté passou um teste de polígrafo para tiva não é possível saber o que alguém
confirmar suas declarações.
realmente viu, tocou ou experimentou.
Conclusão
Quanto aos outros relatos, minha
Ainda permaneço cauteloso. Não própria sugestão é que alguns dos anhá evidência segura que se veja ou to- tigos que pretendem ter visto a arca
que. A evidência precisa ser pondera- de Noé quando eram crianças, estada para adquirir credibilidade. Evi- vam realmente vendo alguma confidência baseada em contos, como re- guração geológica na forma de um
gra, não merece confiança. Não temos barco 25 kilômetros ao sudeste do
visto como num tribunal as testemu- Monte Ararate.
nhas muitas vezes discordam? Davis
Não temos evidência de que a arca
pode ter visto algo, mas o quê? Com de Noé exista hoje. Existiu ela jamais?
efeito, os muitos vôos e fotografias do Para isso temos a garantia da Palavra
astronauta Jim Irwin na região do Ara- de Deus e a presença do arco-iris.
rate, e mesmo vôos pelas áreas sugeri-
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Ciência e religião: Em busca
de um alvo comum?
Mart de Groot

Em resposta às grandes
questões da vida, podem a
religião e a ciência
complementar-se?

O

debate entre religião e ciência
é tão velho quanto ambas. A
religião, pretendendo possuir
uma revelação especial de Deus, tem
por vezes se alcandorado a alturas vertiginosas e às vezes se opõe à ciência
na busca da verdade e na compreensão dos mistérios da vida.
A ciência, pretendendo ser humilde, tratando apenas do que pode ser
percebido pelos sentidos, tem por vezes se tornado arrogante, negando
qualquer papel ou mesmo valor para a
fé religiosa na vida humana.
E a batalha se trava. Mas ao nos
aproximarmos da aurora de um novo
milênio, existe possibilidade de que a
matéria da fé e da fé na matéria possam dialogar? Quais são os alvos do
cristianismo e os da ciência? Podemos
conceber alvos comuns para ambos?
Onde jaz a resposta final às indagações humanas?
Logo de início, permitam-me dizer
de onde venho. Sou um adventista do
sétimo dia praticante, afirmando a revelação bíblica da verdade, com interesse especial em profecia. Sou também astrônomo profissional, com um
vivo interesse em cosmologia, sua ordem e beleza. Minha fé e minha profissão não me causaram problemas insolúveis. A partir desta convicção,
abordo as questões esboçadas acima.
Do que trata o cristianismo?
A fé cristã é ancorada em Deus,
como revelado na Bíblia. A Bíblia revela a Deus como Aquele que criou
seres humanos (Gênesis 1:26, 27;
2:18, 21-23); que os instruiu sobre
como viver (Êxodo 20:1-17; Miquéias
6:8; Mateus 22:36-40); que os salva do
dilema do pecado (Ezequiel 36:26, 27;
Romanos 7:24, 25; Efésios 5:25-27; e
que promete dar-lhes um futuro de realização e felicidade eternas (João
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14:1-3; Apocalipse 21, 22).
Embora a Bíblia tenha sido escrita
por seres humanos, ela apresenta a
Deus como seu autor (II Timóteo 3:16,
17). Este Deus nos convida a conhecêLo (João 17:3). Entrar nessa relação especial que promove o desenvolvimento pleno de nosso potencial é o objetivo principal da Palavra escrita.
João explora este tema, ligando-o
com dois outros aspectos de nossa relação com Ele (I João 2:13, 14). Primeiro, conhecer a Deus como Aquele
“que é desde o princípio” — o Criador. Segundo, relacionar-se com Deus
como aqueles que “venceram o maligno” — vitória fundada na revelação
de Deus mediante Seu Filho Jesus
Cristo (I João 5:4, 5). Assim, a Bíblia
nos convida a ter fé em Deus como
Criador e Redentor, a espécie de fé
sem a qual é impossível agradá-Lo
(Hebreus 11:6).
Do que trata a ciência?
A ciência tenta primeiro satisfazer a
curiosidade humana. Deus nos criou
com um desejo inato de inquirir e conhecer. Considere a astronomia, por
exemplo, que procura responder a
questões que homens e mulheres têm
perguntado desde que começaram a
contemplar o céu. Que são as estrelas?
De onde surgiram? Afetam elas nossa
existência aqui na terra? Mas, além de
satisfazer nossa curiosidade natural, a
ciência também deseja sujeitar a natureza para o benefício do homem —
um argumento forte para custear a
pesquisa científica.
Quando Deus ordenou que Adão e
Eva “dominassem” Sua criação (Gênesis 1:26), foi com o propósito claro de
que assumiriam responsabilidade pelo
bem-estar do ambiente — atmosférico, mineral, vegetal e animal. Com
efeito, Deus os colocou no Jardim do
9

Éden “para o cultivar e o guardar (Gênesis 2:15). Assim, desde o início deveria haver uma interação benéfica e
responsável entre os seres humanos e
a natureza.
Natureza e fé
Se o cristianismo enfatiza a necessidade de crer, e se a ciência afirma a
necessidade de compreender o mundo
ao nosso redor, haveria um elo entre a
fé e a natureza? Creio que há, e para
descobri-lo devemos procurá-lo na revelação de Deus na Palavra escrita e
na natureza — Seus dois livros. Quando Davi afirmou: “Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento
anuncia a obra de Suas mãos” (Salmo
19:1), ele não estava apenas dando
expressão à poesia que brotava de seu
coração musical. Estava também expressando um conceito fundamental
da cosmovisão bíblica. Não é possível
contemplar as maravilhas da natureza
sem afirmar fé em Deus. Sendo que a
glória de Deus é Seu caráter, 1 podemos compreender esta passagem
como dizendo: “A natureza declara o
caráter de Deus”.
Entretanto, há um problema em
potencial. Para Adão e Eva pode ter
sido relativamente fácil compreender
a Deus ao andarem pelo perfeito Jardim do Éden, mas para seus filhos
deve ter sido muito mais difícil ter a
mesma concepção clara, crescendo no
meio de “espinhos e abrolhos”, dor e
lágrimas. A natureza foi tão desfigurada pela intrusão do pecado que o reflexo de Seu caráter na natureza não
pode ser discernido tão claramente
como antes da entrada do mal. Isso
imediatamente levanta a questão: Afetou o pecado somente a Terra, a habitação do homem, ou também nosso
ambiente espacial?
Antes de o espaço tornar-se objeto
de indagação científica, os cristãos geralmente criam que os seres humanos
nunca poderiam viajar pelo espaço e
contaminar o ambiente mais amplo
com o pecado. O Salmo 115:16 (“Os
céus são os céus do Senhor; mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens”)
era tomado literalmente. Hoje sabemos melhor: Deixamos a marca de
10

nossos pés na Lua e a vastidão do espaço tem-se tornado objeto do escrutínio da ciência. Assim, pode-se legitimamente perguntar: Existe algum lugar na criação de Deus onde o pecado
não entrou ou onde sua influência
não foi sentida?
Embora não precisemos especular
sobre aquilo que não é conhecido ou
revelado, ainda temos esta garantia:
“A Terra, corrompida e maculada pelo
pecado, não reflete senão palidamente a glória do Criador. É verdade que
Suas lições objetivas não se obliteraram. Em cada página do grande livro
de Suas obras criadas ainda se podem
notar os traços de Sua escrita. A Natureza ainda fala de seu Criador. Todavia, estas revelações são parciais e imperfeitas.” 2 “Os céus podem ser para
eles [a juventude] um compêndio, do
qual podem aprender lições de intenso interesse. A lua e as estrelas podem
ser seus companheiros, falando-lhes
na linguagem mais eloqüente do
amor de Deus.” 3 Assim, a natureza
continua a falar de Deus. E então, naturalmente, temos a Palavra escrita
que proclama a natureza e a glória de
Deus.
Muitos vêem os dois livros de Deus
como tratando de questões diferentes.
Um livro fala da natureza, enquanto o
outro fala do Criador da natureza.
Contudo, embora os dois livros sejam
diferentes, ambos são exemplos de
como Deus Se comunica conosco. Mediante um Ele nos fala acerca de Suas
obras — o que se chama a revelação
geral da natureza. No outro, Ele nos
fala sobre Si mesmo — conhecido
como revelação especial. A revelação
geral responde a perguntas sobre o
universo físico. Como a natureza funciona? Como isto se relaciona com
aquilo? Como explicamos ordem e ritmo, caos e degradação, espaço e tempo? Estas questões podem ser respondidas observando o mundo natural e
usando os métodos das ciências naturais.
A revelação especial responde às
questões que procuram sondar além
do mundo físico: Por que a natureza é
como ela é? Qual é o significado e o

propósito da vida? Somos responsáveis perante um Ser superior? Como
nos relacionamos com Deus? Como
pode a questão do pecado e de seu
poder destrutivo ser resolvida? Existe
vida além da morte? Respostas a estas
questões pressupõem a existência de
um Ser superior, e fogem ao escopo da
ciência natural. Aquele poder superior
— que chamamos Deus — revelou-Se
através da Bíblia. Aí podemos achar
respostas a algumas das grandes questões da vida.
Sendo que tanto a natureza como a
Bíblia têm o mesmo Autor, que não
mente (Números 23:19; Tito 1:2), as
respostas obtidas da Bíblia não podem
contradizer aquelas obtidas da natureza, naquelas áreas em que ambos os livros têm algo a comunicar. Isso não
significa que os estudantes da natureza e os estudantes da Bíblia sempre
concordem sobre como a informação
deva ser interpretada. A própria Bíblia
torna claro que ela só pode ser compreendida por aqueles que têm discernimento espiritual, isto é aqueles que,
em seus estudos, levam em consideração o Espírito de Deus (I Coríntios
2:6-16). Esta verdade já fora proclamada no tempo do Velho Testamento
e parece estender a condição de espiritualidade para além dos estudos bíblicos — à investigação da natureza. Assim, um conhecimento de Deus e um
reconhecimento de Sua existência e
sabedoria são necessários para uma
compreensão mais profunda dos problemas levantados pela natureza.
Esforçando-se para conhecer a
Deus pelo estudo de Seus dois livros,
precisamos recordar que não podemos
obter respostas satisfatórias estudando um enquanto negligenciamos o
outro. Albert Einstein compreendeu
este princípio de complementaridade
quando disse: “A ciência sem religião
é manca; a religião sem ciência é
cega”.4
Alvos comuns para a ciência e o
cristianismo
Mas não precisamos ser mancos ou
cegos. Haverá alvos comuns para a fé
cristã e a ciência concordarem e estu-
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dos comuns em que se empenhar? Se
a natureza e a Bíblia são dois modos
que Deus escolheu para nos comunicar informação importante, e nossa
prossecução de empreendimentos físicos e espirituais pode ser assistida por
estes dois livros, então não é lógico
que tanto a ciência como a Bíblia, tanto a razão como a fé, devam desempenhar um papel em nossa vida intelectual e espiritual? Em outras palavras,
não devia nossa origem, desígnio e futuro ser informados e guiados pelo
que a fé e a razão nos revelam?
Considere o apelo de Isaías: “Levantai ao alto os olhos e vede. Quem
criou estas cousas? Aquele que faz sair
o Seu exército de estrelas, todas bem
contadas, as quais Ele chama pelo
nome; por ser Ele grande em força e
forte em poder, nem uma só vem a
faltar” (Isaías 40:26). Aqui temos o
convite divino para estudar Sua obra
nos planetas, estrelas e galáxias. Por
que precisamos de tal estudo? Primeiro, para obter um conhecimento pessoal de Deus. Segundo, para descobrir
que nosso Criador é grande em poder
e que Ele é eterno. Terceiro, para descobrir por que Deus criou este grande
universo. Deus não quer que todos
nós sejamos astrônomos, mas Ele quer
que estudemos Sua criação maravilhosa e meditemos sobre ela. Tanto o estudo desta Terra como o estudo daquilo que é extraterrestre é-nos dado a
fim de que não somente conheçamos
a grandeza de nosso Deus mas tam-

bém a responsabilidade de sermos
Seus mordomos.
Isto levanta questões importantes.
É essa mordomia a única razão para a
pesquisa científica? Ou temos razões
adicionais? O estudo científico do
universo físico e seu estudo mais espiritual com o propósito de conhecer o
Criador deveriam andar de mãos dadas. Portanto, lamento qualquer separação entre as duas disciplinas.
Note uma tendência recente da
cosmologia. Há uns 70 anos, a cosmologia tomou um rumo que a levou
aparentemente a uma explicação da
origem do universo. Embora haja ainda muitos pormenores não bem compreendidos, o modelo do Big Bang da
origem do universo tem sido aceito
pela maioria dos cientistas como uma
estrutura adequada, dentro da qual se
espera maior progresso no futuro. 5 A
colaboração entre a astrofísica, a física
das partículas e a física teórica tem levado a um vislumbre dos primeiros
momentos da existência do universo.
Contudo, levou também a um reconhecimento de que há uma barreira
no tempo além da qual mesmo nossas
melhores teorias não podem penetrar.
Os primeiros microssegundos do universo permanecem envoltos em mistério. Ademais, os cosmólogos têm chegado a compreender que muitos aspectos do universo requerem uma sintonia muito delicada das condições
iniciais e dos valores das constantes
físicas. Esta barreira no tempo e a sin-

tonia delicada têm resultado num interesse renovado por velhas questões
sobre desígnio no universo, um possível planejador, e o que aconteceu naquela primeira fração de segundo ou
mesmo antes.
Embora investigações científicas tenham apresentado muitas respostas
sobre como a natureza funciona, têm
também levantado questões mais profundas. Muitas destas têm a ver com
nossas preocupações mais sérias concernentes à vida, sua origem, propósito e futuro. Não admira, pois, que alguns cientistas sugiram que somente
Deus pode prover respostas fidedignas
a estas questões. 6 Outros, contudo,
têm-se recusado a admitir qualquer
papel para Deus, esperando que o progresso contínuo da ciência haverá de
responder um dia às questões que nos
perturbam. Outros ainda alegam que
as questões mais profundas escapam
ao escopo das ciências naturais e que
seria melhor relegá-las aos filósofos e
teólogos. Examinemos estas três atitudes.
Três atitudes quanto a questões
não resolvidas
Primeiro, Deus é a resposta a todas
nossas questões, comunicando a verdade mediante a Bíblia ou pela igreja.
Embora para muitos cristãos esta pareça ser uma opção atraente, precisamos
reconhecer os perigos que encerra.
Imagine uma pessoa do século 16 que
é incapaz de compreender por que os

Cristão
Deus é um grande decorador
de exterior.

© Joel Kauffmann

Uau! Um tapete de grama viçosa pontilhado de lagos de turqueza
alinhado com árvores de esmeralda, colocado contra uma
cadeia de montanha lavanda —tudo exposto a um céu azul!
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planetas revolvem em volta do sol. A
maioria dos cientistas e teólogos da
época estavam ensinando, supostamente sobre a base da revelação de
Deus nas Escrituras, que a Terra é o
centro de nosso sistema planetário.
Mas um século mais tarde, Isaque
Newton aparece e explica este mistério pela lei da gravitação. O avanço da
ciência tem oferecido várias ocasiões
nas quais as afirmações do envolvimento direto e miraculoso de Deus
teve de ser abandonada. Esta abordagem do “Deus das lacunas”, que procura atribuir-Lhe todos os fenômenos
não explicados do universo, é mal orientado e corre o risco de finalmente
tornar este “Deus” desnecessário.
Aqueles que crêem que Deus desempenha um papel ativo em nosso universo o fazem porque acham nele
muitas evidências de um desígnio inteligente e estabeleceram uma relação
pessoal com Ele.
Segundo, a ciência é a resposta a todas as nossas questões. Por causa de
avanços científicos recentes, alguns
crêem que, dado tempo suficiente, a
ciência poderá responder todas as
nossas questões. Ignoram as limitações óbvias da ciência e sua natureza
tentativa. Ademais, a ciência está em
melhor posição para responder as
questões “como” do que as questões
“por quê”. Deus, que nos criou como
indivíduos inquisitivos, escolheu revelar ou tornar acessível a nós certas
coisas e não outras. (Ver Deuteronômio 29:29). As que foram reveladas
são vitais para nosso relacionamento
com Ele. Quando entrarmos em Sua
presença eterna, poderemos fazer todas as outras perguntas cujas respostas estão agora envoltas em mistério.
Isso não é permissão para sermos preguiçosos ou desanimados em nossos
empenhos científicos correntes. Ao
contrário, devia nos levar a reconhe-
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cer que há muitos aspectos de Deus e
Sua criação que ainda estão ocultos
para nós.
Terceiro, a filosofia ou a teologia
podem prover as respostas às nossas
questões. Dependendo da constituição mental individual, a gente pode
escolher entre filosofia (metafísica) e
teologia para achar as respostas a
questões extra-científicas ou tentar
combiná-las de algum modo. Os cristãos vão reconhecer que, na medida
que essas disciplinas são baseadas sobre o raciocínio humano e a lógica,
elas sempre se demonstrarão deficientes quando deixam de levar em conta
a existência e o poder do Criador de
todas as coisas. Essa é justamente a
fraqueza de toda filosofia e teologia
não-cristãs.
Mas mesmo a teologia cristã não
pode responder todas as perguntas.
Como nossa interpretação dos fenômenos naturais é prejudicada pelas
barreiras do espaço, tempo e compreensão, assim nossa interpretação da
Palavra é imperfeita. Além disso, somos criaturas finitas cuja capacidade
mental não pode compreender a mente do Criador plenamente. (Ver Isaías
55:8, 9; Romanos 11:33).
Conclusão
A curiosidade humana não se limita apenas aos aspectos físicos da natureza. Ela tem levado a questões mais
profundas sobre a origem, propósito e
destino dos seres humanos. A intenção de Deus em criar o universo e de o
popular com criaturas inteligentes foi
não somente para nos prover com
muitos campos interessantes de estudo, mas também para nos levar a Ele
como o Criador, e assim para uma visão mais profunda de que toda nossa
existência é inteiramente dependente
dEle.
Uma das perversões mais bem suce-

didas de Satanás é que ele conseguiu
separar a ciência da religião, e deste
modo corrompeu nossa compreensão
de nosso Criador e de Seu relacionamento para conosco. Assim, a filosofia divorciada da cristianismo não
pode responder a questões difíceis
porque ignora Aquele que é a resposta. Nem a teologia por si mesma pode
responder a estas questões se ela se limita ao estudo apenas da revelação
especial. Tão pouco pode a ciência sozinha prover as respostas necessárias,
especialmente se ignora o papel legítimo de Deus como Criador. Somente
quando a ciência, a teologia e a filosofia cristã colaboram — dando prioridade à Palavra revelada de Deus, a Bíblia — chegaremos a respostas satisfatórias. Quando reconhecemos a onisciência de Deus e nossas limitações, e
expressamos nosso respeito e amor
por Ele, cumpriremos Seu propósito
original quando nos convidou a contemplar Seu poder para criar e salvar.
Mart de Groot (Ph.D., Universidade de
Utrecht) é um pesquisador associado de
tempo parcial no Observatório Armagh no
Norte da Irlanda, e pastor associado para
as igrejas adventistas do sétimo dia de Belfast e Lame na Missão Irlandeza. Endereço
E-mail: mdg@star.arm.ac.uk
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De homo sapiens
a homo videns
Mario Pereyra

Estamos passando de seres de
pensamento e consciência a
seres controlados pela imagem
eletrônica?
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N

o princípio era o Verbo”, diz o
evangelho de João. Ninguém teria
de dizer que “no princípio era a
imagem”. — GIOVANNI SARTORI.1
A Bíblia não tem dificuldade em
definir o ser humano: “Na imagem de
Deus ele os criou” (Gênesis 1:27). Mas
os cientistas têm cunhado frases e
construído taxonomias a fim de definir quem e o que os humanos são.
Em 1758, Carl von Linneus (17071778), um botânico sueco, introduziu
o “sistema da natureza humana” que
estabeleceu a classificação das espécies assumindo uma suposta linha evolucionista. Ele catalogou a espécie
Homo (humano) como um ramo dos
Homínidas, criaturas de duas pernas.
Daí a procura começou de nossos supostos ancestrais, incluindo o homo
habilis (o homem hábil), homo erectus,
e finalmente homo sapiens. Os evolucionistas afirmam que o último continuou a evoluir nas várias espécies de
homens e mulheres contemporâneos.
E agora vem o homo videns, uma
descoberta do sociólogo italiano, Giovanni Sartori. Seu livro, Homo Videns:
Teledirected Society, tem sido um “bestseller” na América Latina, e sua versão italiana esgotou em poucos meses. A tese de Sartori, embora baseada
numa duvidosa cosmovisão, merece
nossa atenção. Ele argumenta que a
evolução voltou atrás desde a década
de 1950, visto que o homo sapiens
está sendo destronado pelo homo videns. O primeiro é caracterizado por
um cérebro grande, a habilidade de
andar perfeitamente sobre dois pés e
trabalhar habilmente com as mãos, o
uso da linguagem, o desenvolvimento
fantástico da cultura e outros aspectos
descritos por antropólogos. Sartori
concorda com o filósofo Ernst Cassirer (1874-1945) ao afirmar que os humanos são essencialmente caracteri-

zados por sua atividade simbolizante,
“a habilidade de comunicar por meio
de sons articulados e sinais significativos”.2 Disso pode ser deduzido que o
pensar e o saber do humano “como
um ser simbolizante são construídos
em linguagem e através da linguagem.”3 Assim é que a linguagem falada e escrita são não apenas a base da
cultura mas também a essência mesmo do homo sapiens.
Com o aparecimento da televisão
em meiados do século e o estabelecimento da indústria da televisão, Sartori afirma, o desenvolvimento humano foi interrompido e revertido, pois
a imagem percebida começou a substituir o pensamento abstrato. Este processo de involução foi acentuado com
o aparecimento da cibernética por
volta de 1980 e com o aparecimento
do computador e a tecnologia multimídia. A TV nos permite ver à distância coisas que são reais, mas o PC
mostra-nos uma realidade virtual ou
simulada. Com a prevalência da visão,
a criatura simbolizante torna-se a criatura vidente.
Sartori declara que não procura atacar a TV como meio de comunicação
(embora ele enfatize todas as suas fraquezas) ou o computador como um
instrumento eficiente para armazenar
e recuperar informação. Sua preocupação é com nossa dependência deles,
que se desenvolve quando a cultura
de livros é negligenciada. Ele argumenta que a televisão empobrece e
nos faz “mais crédulos e ingênuos”4 e
inativos. Também atrofia o dom da
abstração e compreensão de problemas, ao estimular o pensamento concreto ligado à imagem na tela.
Imagens e conceitos
Um exemplo que ilustra isso é a
classificação de palavras em categorias
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como denotação e conotação. A primeira categoria inclui palavras que referem a coisas observáveis tais como
livro, mesa, casa, cão, árvore, etc., —
palavras que denotam ou apontam
para objetos específicos ou fatos dos
quais temos uma imagem mental ou
representação. Elas são a base para o
pensamento concreto. Outras palavras referem a idéias, tais como nação,
soberania, liberdade, justiça, etc. Estas
palavras não são “visíveis”, antes são
conceitos ligados a processos mentais
abstratos. A linguagem abstrata é responsável pelo desenvolvimento da civilização e da ciência através dos séculos — aquilo que realmente caracteriza a espécie humana. Sartori sugere
que a televisão “produz imagens e
destrói conceitos, e assim atrofia nossa capacidade para a abstração”.5
No cerne de seu argumento está a
“criança-vídeo”. As estatísticas sugerem que a TV substituiu a babá e tornou-se a escola principal da criança
(uma escola que diverte e é interessante em contraste com a escola maçante num prédio). Ver televisão antes
de aprender a ler e escrever produz
uma atitude mental negativa para o
aprendizado escolar. Ademais, exposição prematura à TV produz uma fobia
contra livros escolares e uma tendência de responder apenas a encenações,
música estridente e o sensacional. As
crianças são dominadas pelo impulso;
agem antes de pensar. A TV, argumenta Sartori, “amacia” o cérebro.

Ao contrário, a leitura requer solitude, concentração, habilidade para
discriminar, apreciação da conceptualização, e raciocínio. Homo videns
“cansa-se de ler, prefere a projeção
instantânea abreviada de uma imagem sintética. Fascina-o e o seduz. Ele
renuncia a elos lógicos, seqüência arrazoada e reflexão. Em contraste, ele
cede ao impulso imediato, acalorado,
que o envolve emocionalmente”.6 O
viciado da TV rejeita esforço persistente, ação tenaz e pesquisa — com
efeito, o cultivo do pensamento e
ação próprios.
Pode-se pensar que estas idéias são
exageradas e questionáveis. Sartori replica: Olhe para as partes do mundo
onde a TV domina, e que é que vê? As
baixas notas de leitura, a escassez de
pensamento crítico, a dificuldade
crescente que os estudantes experimentam na compreensão e composição. Raciocínio lógico sobre premissas
postuladas verbalmente peca pela ausência. O pensar fica dependente das
imagens recebidas.
O pensamento baseado na imagem
aumentou consideravelmente com a
introdução do computador, da Internet e com o “surfing” de “cyberspace”, expandindo as fileiras do homo
videns. Como no caso da TV, o impacto do PC depende do uso que dele se
faz. É ela instrumento, entretenimento, passatempo ou torna-se ela uma
droga ou mania? Geralmente falando,
gente que surfe a Internet tende para

uma dependência passiva mais do que
para trabalho interativo, produtivo.
Precisa-se reconhecer que a Internet
não só transmite uma grande massa
de informação útil, mas também um
grande volume de lixo e tolice. Além
disso, pesquisa recente revela que
“surfing” a “Internet” aumenta o nível de depressão e solidão.7
A cultura do espetacular
Homo videns mora no mundo do
espetacular, dominado pelos famosos.
De Tóquio a Buenos Aires, de Moscou
a Washington, de Paris a Kuwait, não
importa qual seja a cultura, popularidade domina o mercado; o índice de
audiência manda. Por quê é o sucesso
definido quase do mesmo modo em
toda parte no planeta? Como temos a
impressão que a TV é a mesma em
toda parte? Ao nos aproximarmos do
fim do século, todo país na vila global
terá convertido a sociedade numa audiência, e a população em tele-expectadores hipnotizados pela mágica do
espetacular.
Há audições, programas, revistas,
jornais e suplementos — cada vez
mais volumosos — devotados a informar acerca do espetacular e promovendo-os. Há pouco tempo esses suplementos eram publicados somente
nos fins de semana. Eles contêm divertimento, eventos artísticos, filmes
e os programas fascinantes de TV, as
estrelas que brilham no firmamento
esplêndido da popularidade. A indús-

Cristão

ATÉ
PARECE!

E ao mesmo tempo continuar
a convencer nossos
patrocinadores comerciais
de que suas projeções
instantâneas de trinta
segundos o fazem!
© Joel Kauffmann

O povo acusa a nós
magnatas da mídia
de não sermos
criativos.

Quem mais poderia
persuadir o público que
horas sem fim de exposição
à violência gratuita não
tem impacto sobre nossos
espectadores...
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tria de entretenimento vende os produtos que estão na moda. O mercado
de notoriedade absorve cada vez mais
tempo, estruturando os valores do
homo videns.
A indústria do espetacular não só é
onipresente, mas onipotente. Armazena, manipula, dirige tudo. A economia é dependente da mídia. Um comentário negativo de algum jornalista
bem conhecido, mesmo se ele ou ela
nada saibam da bolsa de valores, pode
causar a queda do valor das ações e a
ruína de fortes indústrias ou empresas
comerciais. A política também é escrava dos índices. A mídia pode dar ampla publicidade ao escândalo, como
na impugnação de Bill Clinton. Os
políticos precisam agora ser bons atores de TV se quiserem ganhar votos.
Mesmo o mundo da arte, o mundo intelectual e científico são sensíveis à
opinião da mídia. Todo mundo quer
acesso ao palco da fama.
Freqüentemente se vê as faces das
pessoas atrás de alguém que está sendo entrevistado na TV, com as mãos
erguidas para capturar a atenção, tentando partilhar um bocado da ação na
tela. Em outros tempos, as pessoas
procuravam apagar-se e os vestidos
eram desenhados para disfarçar a forma do corpo. Mas agora a moda realça
as curvas e contornos.
A lei do espetacular evidente no
homo videns, rege em todos os níveis.
O objetivo principal é de ser um ator,
ser visto, desempenhar um papel, não
importa em que arena. Carisma, loquacidade, o toque histriônico, a mágica do hipnotismo coletivo constitui
a chave do sucesso. O valor principal
não mais é moralidade, santidade, desinteresse, inteligência, ou arte — mas
fama. Os famosos que brilham na luz
da popularidade podem saborear com
satisfação o mel da glória. Outrora, a
gente tinha de fazer algo para o bem
do público, descobrir, inventar ou escrever algo importante. Não mais se
precisa de excelência, inteligência, sabedoria ou mesmo dinheiro. Basta ter
uma figura atraente, seduzir, ter um
impacto, exibir-se no palco da mídia.
Hollywood foi a primeira a descobrir o poder econômico que se funda
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sobre fama, criando a indústria da celebridade. O poder fascinante da fama
transforma quase tudo em algo e
move fortunas. Modelos nos placardes, atores, cantores, celebridades esportivas — qualquer um na “esfera da
fama” — tem-se tornado o endosso da
publicidade para produtos de consumo. Não importa a qualidade do produto, o povo vai comprá-lo porque
Claudia Shiffer, Michael Jordan ou
Bruce Willis usam-no. É por isso que
os famosos são assediados. A indústria
da TV, jornalistas, fotógrafos os perseguem sem dó, como no caso da Princesa Diana. Jornalistas escrevem livros
sobre eles, e indústrias se levantam
sobre o fundamento de sua fama.
Como inverter esta involução
É evidente que vivemos na era de
imagens que promovem a fama e o espetacular. Talvez a capacidade para
abstração não tenha desaparecido totalmente, mas certamente a proliferação de telas de TV tem afetado a capacidade para reflexão. Voltando para
casa depois do trabalho, milhões
acham sua ocupação principal em encolher-se sobre um sofá e brincar com
o controle remoto. Outros sentam-se
encantados em frente da tela azul de
seu monitor, e surfem seus sonhos e
fantasias.
Para Sartori, o perigo maior em
tudo isso é que o homo videns é presa
fácil para os peritos na manipulação
da vontade coletiva. Carentes de pensamento abstrato e independente,
frustrados em adquirir sua identidade
própria, o homo videns é facilmente
seduzido pela mágica da panóplia tecnológica. Nosso sociólogo italiano
está particularmente alarmado pela
política do vídeo, a manipulação do
poder das imagens por políticos e governos. Ele nota que a televisão “condiciona poderosamente o processo
eleitoral, quer na eleição de candidatos” quer nas “decisões governamentais” deformando o funcionamento
próprio dos sistems democráticos.8
Odina e Halevi nos garantem que a
fama é “o novo padrão ouro pelo qual
tudo pode ser medido,” reduzindo
“nossos ideais ao desejo devorador de

ser iluminado, embora seja por um
instante e somente pela estimulação
do projetor da mídia”.9 Certamente o
advento da cultura da imagem instalou na mentalidade de hoje a hegemonia da sedução 10 e da simulação. 11
Eventos reais e fatos objetivos têm
sido relegados a um lugar secundário.
O que se tornou importante é sua representação na tela. A realidade transferiu-se do mundo real para a tela do
monitor, tornando-se “realidade virtual”. Estamos agora na era do “ver” e
não do “ser”.
A fama deriva-se deste contexto.
Anda no palco das aparências. É um
veículo de luxo para transportar estéticas fascinantes, mas com um vácuo
moral. Relega a pessoa a um mundo
de simulação cheio de falsidade —
uma grande mentira. Dustin Hoffman, ao lançar um de seus filmes,
afirmou ironicamente que a política e
as películas são a mesma coisa, fazendo-nos crer naquilo que não é real.12 É
uma miragem cintilante, um jogo de
fachada, que magnifica a figura e
exalta o ego ao ponto do ridículo. Aí
jaz a morte das certezas, do pensamento racional e dos valores eternos
do espírito. Os ansiosos procuradores
de fama perderam a aspiração humana pela transcendência religiosa, porque o desejo de notoriedade não traz
consigo aquela espécie de profundeza
metafísica.
É por isso, mais do que nunca, que
precisamos redescobrir o senso de que
estamos acima e além das falácias e
das “estratégias de ilusão”13 e achar as
certezas dos valores essenciais. Quais
são aqueles bens que garantem a realização autêntica de nosso ser? São a
coragem de forjar uma identidade
pessoal baseada nos valores eternos
do amor, fé, integridade e justiça.
Consistem em aprender. Escutar a voz
de Deus. Perceber o toque sublime do
belo, o chamado misterioso para uma
vida de serviço. Para fazer transbordar
a corrente de energia vital, e de aceitar riscos pela alegria de viver. Desenvolver moderação, paciência, autentiContinuação na pág. 19
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Quem foi Maria?
Mãe de Deus ou pessoa escolhida para um papel especial como a mãe de Jesus?

Jean Sequeira

Q

uando nossa filha Jennifer nasceu num hospital de missão em
Kampala, Uganda, meu marido,
nosso filho de dois anos e eu ficamos encantados. Congratulações
choveram de diferentes partes do
mundo. Uma carta de parentes continha uma frase inolvidável, “Se é
uma menina, seu segundo nome será
Maria”.
“Maria” disse eu, incredulamente.
“Por que Maria?”
Meu marido lembrou-me que embora fosse adventista do sétimo dia, sua
família era católica, e todas as meninas
Sequeira recebiam nome em honra à
Maria.
“Mas...” comecei. Sentimentos protestantes contra a veneração de Maria
surgiram em meu corpo. “Como podemos chamar nossa filha em honra da
Virgem Maria?”
Visto que é uma tradição de família,
eu cedi. Minha filha foi dedicada “Jennifer Maria”.
Uma simples questão de nome, mas
despertou alguns sentimentos profundos, sublinhando o dilema que muitos
adventistas do sétimo dia — criados na
linhagem protestante — podiam enfrentar.
O dilema protestante
James Hitchcock, professor de história na Universidade de São Louis,
compreende o dilema protestante:
“Dadas suas premissas, estas suspeitas
protestantes são bem compreensíveis,
visto que uma apreciação do lugar de
Maria no plano da salvação demandou séculos de meditação teológica
inspirada sobre os poucos textos bíblicos que a mencionam. Visto apenas
pelo bom senso, há validade no argumento protestante que, se Deus quisesse que Maria tivesse um papel crucial na vida dos cristãos, ela devia ter
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figurado mais proeminentemente no
Novo Testamento”.1
Que sabemos nós realmente desta
donzela judia especial?
Que diz a Bíblia?
A Bíblia refere-se à Maria mais de 20
vezes.2 Mateus honra seu nome na genealogia de Jesus. O evangelho fala de
seu noivado com José, e sua concepção
de Jesus pelo Espírito Santo quando
ainda virgem. José quer romper o noivado silentemente, mas informado por
um anjo num sonho, ele crê na história
de sua gravidez, e assume a responsabilidade de cuidar dela e de seu filho. Os
Sábios do Oriente visitam a família e
deixam dádivas preciosas para a criança.
Marcos menciona que Maria e os irmãos e irmãs de Jesus estão presentes
quando Ele prega no sábado numa sinagoga. Lucas identifica Maria como prima de Elisabete, cujo marido Zacarias
foi um sacerdote.
Lucas provê uma narrativa detalhada
do encontro de Maria com o anjo Gabriel que lhe diz que ela achou “graça
diante de Deus”. Ela devia dar à luz
uma criança cujo nome seria Jesus, filho do Altíssimo. Maria pergunta:
“Como se fará isso...visto que sou virgem?” O anjo lhe explica então que ela
iria conceber pelo poder do Espírito
Santo para trazer a este mundo seu Salvador, e ela responde: “Sou a serva do
Senhor...cumpra-se em mim segundo a
tua palavra.” Obediência e entrega seguem à fé.
Durante a visita de Maria a sua prima, a criança salta no ventre de Elisabete, reconhecendo a presença da Santa
Criança. Elisabete, “cheia do Espírito
Santo” exclama: “Bendita és tu entre as
mulheres, e bendito o fruto do teu ventre!” Mais tarde ela chama Maria “mãe
do meu Senhor”.
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“Mais humilde do que nunca dantes,
Maria procede em magnificar o Senhor
naquelas linhas emocionantes (Lucas
1:46-66) que vieram até nós como o
Magnificat imortal. É o hino de Maria
louvando a Deus por Suas obras maravilhosas. Este canto jubilante brota de seu
coração e em sua riqueza desdobra a
grandeza de sua experiência espiritual.
Nela percebemos que Maria conhecia
os velhos salmos de seu povo e também
o Canto de Ana”.3
José e Maria procedem para Belém.
Não havia lugar na estalagem para eles.
Entram num abrigo de animais, e Maria
dá à luz a este filho da promessa. Os
pastores vêm homenagear depois que
anjos lhes contam da vinda do Salvador. Maria “guardava todas estas coisas,
conferindo-as em seu coração”.
Depois dos oito dias tradicionais, Jesus é circuncidado. Então, após os 40
dias, Maria prepara-se para os ritos de
purificação. Ao ser Jesus dedicado no
templo em Jerusalém, o piedoso Simeão, guiado pelo Espírito Santo, estende a mão para abençoar a criança.
Simeão louva a Deus por enviar luz aos
gentios e salvação para os judeus. Sua
profecia de que uma espada atravessaria
a alma de Maria ressoa muitos anos
mais tarde ao pé da cruz.
Mas Herodes já está à busca da criança. A família foge para o Egito. Voltam
para Nazaré depois da morte de Herodes. Aos 12 anos, Jesus acompanha Maria e José a Jerusalém para a Páscoa. De
volta para casa, seus pais terrenos ficam
terrificados ao descobrir que Jesus desaparecera. Voltam a Jerusalém e acham o
menino conversando com os mestres
no templo. Ele diz a seus pais que Ele
precisava tratar dos negócios de Seu Pai.
De novo a Escritura relata que Maria
“guardava em seu coração todas estas
coisas”.
João descreve as bodas de Caná na
Galiléia. Quando Maria diz a Jesus que
o suprimento de vinho se esgotara, Ele
lhe lembra: “Ainda não é chegada a minha hora”. Com fé implícita, ela diz aos
servos: “Fazei tudo que ele vos disser”.
Logo eles testemunham Seu primeiro
milagre.
Jesus lembra as necessidades de Sua
mãe terrestre. Morrendo na cruz, Ele a

Diálogo 11:3 1999

confia ao cuidado terno de João, Seu
discípulo amado. Maria ouve as boas
novas da ressurreição dos lábios de Maria Madalena e associa-se aos homens e
mulheres no cenáculo depois da Ascensão.
A arte sacra e Maria
Segundo Roger Calkins, “O culto da
Virgem, que teve sua origem no século
12, floresceu no século 13, e trouxe
com ele novas atitudes sobre o papel da
Virgem como a mãe humana de Deus
bem como a intercessora para a salvação da humanidade”.4
Junto com o culto em desenvolvi-

mento obras de arte retratando Maria
também floresceram. Muitos símbolos
foram ligados com seu retrato: o lírio
denotando virgindade; violetas significando humildade; o jardim cercado sua
pureza; uma porta simbolizando castidade, para ser aberta pelo Espírito Santo; um recipiente aberto e fonte denotando seu estado virginal e o fato que
Deus encherá o ventre vazio de Maria
com água da fonte da vida.
Algumas obras de arte mostram as
mãos de Maria aconchegando seu Bêbê,
apontando para Ele, mostrando uma
atitude de bênção. A estátua famosa de
Miquelângelo, A Piedade (1498-1499),

Aparições Recentes de Maria
A Igreja Católica Romana tem anunciado um número crescente de aparições de Maria e mensagens, que incluem as seguintes:
• Nossa Senhora do Rosário, Prouille, França, 1208. Desde então o rosário
foi pregado e introduzido como remédio para heresia e pecado. Esta aparição levou à fundação da ordem dos dominicanos.
• A Madona Preta, Czestochwa, Polônia, 1382. Um quadro atribuido a São
Lucas foi exibido. Em 1430, com o aparecimento da Madona, um ladrão
morreu. A Madona Preta tornou-se o símbolo da unidade polonesa.
• Nossa Senhora de Guadalupe, Guadalupe, México, 1531. Juan Diego, um
índio azteca, pretendeu ter visto Maria quatro vezes. Seu tio que morrera
reviveu e recebeu uma mensagem para construir uma igreja. A imagem
de Maria é preservada sobre um poncho. Calcula-se que seis milhões de
aztecas foram convertidos.
• Nossa Senhora de Lavang, Lavang, Vietnã, 1798. Durante uma perseguição severa dos católicos, Maria parece ter aparecido e oferecido a segurança de que todas as orações seriam respondidas. Uma igreja foi construída em 1886, foi ampliada em 1928, e foi destruída durante a guerra
do Vietnã.
• Nossa Senhora da Medalha Miraculosa, Paris, França, 1830. Em meio de
tribulações ameaçando o trono e no meio de miséria mundial, curas e
conversões foram identificadas e atribuidas a uma medalha comemorando a aparição de Maria.
• Nossa Senhora de Lourdes, Lourdes, França, 1858. Bernadette, 14, viu 18
visões de Maria. Numa visão, foi-lhe dito para cavar um buraco e banharse. Uma fonte curativa apareceu, e Lourdes tornou-se um importante lugar de peregrinação.
• Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Portugal, 1917. Três crianças viram
muitas visões durante seis meses. Ficaram assustadas com uma visão do
inferno. As visões mencionavam o fim da Primeira Guerra Mundial e prediziam a Segunda Guerra Mundial. As visões também anunciaram que o
mundo seria punido por ofender a Deus.
• Nossa Senhora de Medjugorje, Medjugorje, Iugoslávia, 1981. Maria deu a
seis jovens dez segredos. Sua mensagem era simples: Convertam-se,
orem, jejuem, voltem a Deus, e esperem sofrimento no futuro porque a
humanidade aproxima-se de uma catástrofe causada por ela mesma.
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mostra Maria numa posição superior
como linha vertical com o corpo lasso
de seu Filho sobre seu colo acrescentando uma barra horizontal à escultura. A
Morte da Virgem, um mosaico de Palermo, Itália, demonstra o pensamento do
dia. Uma Maria em miniatura envolvida numa fralda representa seu espírito
sendo levado para o céu por Cristo e os
anjos.
Outras venerações na arte e na literatura podem ser notadas. Um Hino à
Maria — velho poema inglês — a chama “A Rainha do Paraíso”,5 vindo da linha real de Davi, sugerindo que ela é de
sangue nobre! Não somente Maria é vista como Rainha do Céu, mas o mosaico
no apse de Santa Maria em Trastevere,
Itália, mostra Cristo e Maria partilhando o trono. Uma escultura de marfim
no Louvre, em Paris, revela como isso
ocorreu — Cristo mesmo a coroou!
Uma escultura da Virgem de Marfim
e a Criança inclui uma maçã, reminiscente do Éden. Cristo é o segundo
Adão, assim Maria, por sua relação especial, é vista como a segunda Eva.
O Livro das Horas em Haia, Holanda,
contém uma ilustração, Doadores Ajoelhando-se Diante da Virgem e da Criança,6 na qual Maria aparece mediando
entre a humanidade e Cristo.
Assim, através dos séculos na tradição européia, Maria emerge como coredentora, assentada no céu com Cristo
seu Filho.
Católicos e Maria
Para os protestantes compreenderem
a elevação de Maria na teologia católica, precisamos primeiro considerar a
opinião católico-romana da Virgem.
Primeiro, a virgindade perpétua. A
teologia católica ensina que Maria era
virgem antes do nascimento de seu Filho, e que ela assim ficou o resto de sua
vida.
Segundo, a concepção imaculada.
Christopher Kaczor diz: “A imaculada
concepção refere...à isenção de Maria
do pecado original desde o primeiro
momento de sua concepção”.
Terceiro, a assunção corpórea. A pessoa total de Maria (corpo e alma) foi
para o céu (foi assumida ao céu), diferente de Cristo que ascendeu, e diferen18

te dos santos cujas almas ascenderam,
mas não seu corpo.7 Este ensino é um
dogma para os católicos (isto é, crença
que não pode ser mudada). Mark Brumley explica: “O dogma da Assunção significa que a Virgem Maria agora experimenta no céu aquela união de corpo e
alma glorificados que seu filho desfruta.
Ela não é um espírito desencarnado,
mas uma pessoa humana completa,
corpo e alma, matéria e espírito, reinando com Cristo”.8
Quarto, Maria a co-mediadora. Eamon R. Carroll diz: A “santa Igreja honra com um amor especial a Bendita Maria, Mãe de Deus, que é ligada por um
elo inseparável à obra salvatriz de seu
Filho”. E ademais, “o corpo todo dos fiéis dirige urgentes súplicas à Mãe de
Deus e dos homens para que ela, que
ajudou o primórdio da igreja com suas
orações, possa agora, exaltada como ela
é, acima de todos os anjos e santos, interceder diante do Filho na comunhão
de todos os santos”.9
Quinto, as aparições de Maria. Na
última metade deste século, a Igreja
Católica Romana tem pretendido ao
menos 69 aparições de Maria.10 Ver o
quadro anexo.
Por que estão essas coisas sobrenaturais acontecendo? Segundo um comentador católico, “o sonho de São
João Bosco parece apontar para dois
dos pilares do catolicismo como sendo essenciais durante este tempo de
grande angústia: O fato de que Jesus,
verdadeiramente presente na Eucaristia é a salvação de todos que nEle crêem, e que a Virgem Imaculada, a mãe
de Jesus, sempre ajudará aqueles que
procuram seu Filho. São precisamente
estes dois elementos da fé católica que
são fortalecidos, reforçados e trazidos
à atenção pública pelos relatos recentes de aparições de Maria e de “milagres eucarísticos!”11
Os adventistas do sétimo dia
e Maria
Os adventistas do sétimo dia, juntamente com nossos amigos católicos,
crêem que Maria foi escolhida por
Deus para desempenhar um papel singular como mãe do Salvador. Contudo, na base das Escrituras, rejeitamos

a veneração da pessoa de Maria, e
também a crença de que ela está no
céu e que age como mediadora entre o
pecador e o Salvador. A Bíblia ensina
que podemos achegar-nos a Jesus diretamente através da oração e que Ele é
nosso único mediador. 12 Cremos que
Maria, como todos os outros crentes
redimidos, espera a ressurreição.
Os adventistas também rejeitam o
conceito da imaculada conceição. A
asserção de Paulo de que “por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim, também,
a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram” (Romanos 5:12) aplica-se também a Maria.
Ellen G. White comenta: “A única esperança de redenção para nossa raça
caída, está em Cristo: Maria só podia
encontrar salvação mediante o Cordeiro de Deus. Não possuía em si mesma nenhum mérito. Seu parentesco
com Jesus não a colocava para com
Ele em posição diversa, espiritualmente, da de qualquer outra alma humana. Isso se acha indicado nas palavras
do Salvador. Ele torna clara a distinção entre Sua relação para com ela
como Filho do homem e Filho de
Deus. O laço de parentesco entre eles
não a coloca, de maneira alguma, em
pé de igualdade com Ele.”13
Como então deviam os adventistas
do sétimo relacionar-se com Maria?
Como cremos que a Bíblia é a Palavra
inspirada de Deus, repudiamos devoção aos santos. A tradição católica elevou Maria a uma posição na qual ela é
venerada como quase igual a Cristo.
De outro lado, podíamos aprender a
dar a Maria a atenção que ela merece
como a pessoa especialmente escolhida para dar nascimento e cuidado ao
Filho de Deus — o Salvador do mundo.
Talvez devêssemos ouvir Luci Shaw,
poetiza e diretora de publicação, que
escreve: “Poderia ser diferente se evitássemos ambos os extremos, e contemplássemos Maria com bastante
clareza para ver a mulher mostrada na
Bíblia. Não somente foi ela uma simples mortal, sem pretensão para que
todos nós nos identifiquemos com
ela, mas ela encaminha esta geração
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egocêntrica para a vereda dos teocêntricos, dos fiéis e obedientes.”14
Jean Sequeira é membro do corpo editorial da Adventist Review. Seu endereço:
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
Maryland 20904; E.U.A.
E-mail: 74532.2477@compuserve.com
Notas e referências
1. James Hitchcock, “Mary,” Catholic Dossier
(May/June, 1996).
2. Mateus 1:16, 18, 20; 2:11, 13; 13:55;
Marcos 6:3; Lucas 1:27, 30, 34, 38, 39, 41,
46, 56; 2:5, 16, 29, 34; João 2:1, 3,5; Atos
1:14.
3. Edith Deen, All the Women of the Bible
(San Francisco: Harper & Row, 1955), pág.
160.
4. Robert G. Calkins, Mountains of Medieval
Art (New York: E. P. Dutton, 1979), pág.
137.
5. Burton Raffel, Poems From the Old English
(Lincoln: University of Nebraska Press,
1964).
6. Calkins, pág. 219.
7. Munificentissimus Deus (Papa Pio XII bula,
1950).
8. Mark Brumley, “Mary’s Assumption:
Irrelevant and Irreverent?” Catholic
Dossier, (May/June 1996).
9. Eamon R. Carroll e O. Carm, “Light on
Our Blessed Lady”, Catholic Dossier, Ibid.
10. Ver: http://www/members.aol.com/
bjw1106/marian12.html
11. Ver: http://www/members.aol.com/
bjw1106/marian1b.html
12. Ver Mateus 7:7-11; João 14:13, 14; 15:16;
16:23; 24; Hebreus 4:14- 16; 7:24, 25;
9:15; 12:24; 1 João 2:1.
13. O Desejado de Todas as Nações (Santo
André, São Paulo; Casa Publicadora
Brasileira, 1979) pág. 131. Neste tocante
retrato de Jesus, Ellen White faz várias
referências à Maria: Sua pobreza (págs. 38,
42, 44); sua fé no nascimento de Cristo
(84); sua atuação como a primeira
professora de Jesus (58); sua
incompreensão da missão de Cristo (46,
70, 79, 131); sua participação em Seu
sofrimento (46, 79, 129, 715); suas
perplexidades no lar (70, 304); suas
esperanças no casamento de parentes em
Caná (129); sua relação espiritual com
Cristo (130); e na crucificação a carinhosa
provisão de Cristo para Maria (722).
14. Luci Shaw, “Yes to Shame and Glory”,
Christianity Today, (December 12, 1986),
pág. 22.
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Homo videns
Continuação da pág. 15
cidade, não ser levado pela ira. Aprender que há um lugar para ternura,
para o toque humano, mesmo em coisas pequenas. Abrir o portal para o
país da esperança. Erguer a bandeira
de um novo ideal. E assim muitas outras realidades tangíveis da humanidade, em vez dos jogos artificiais e do
esplendor fátuo do famoso que estão à
disposição do homo videns.
Aqueles que refletem seriamente
sobre as tendências culturais contemporâneas estão erguendo suas vozes
em alarme sobre o que vêem na capacidade perdida para análise, para decisões autônomas. Estão assustados com
uma população sendo “tele-dirigida”
por charlatães extravagantes, gente
que triunfa no mundo da TV, que nos
levam a perder a visão dos valores
mais altos da mente e do espírito. Estes estudantes da sociedade moderna
nos convidam a voltar aos livros, a
cultivar o hábito de ler, desenvolver o
pensamento crítico, tornar-se não só
refletores do conteúdo da tela, mas
pensadores com mente independente.

A tudo isso precisamos acrescentar
outro imperativo supremo: um retorno à Palavra, às Sagradas Escrituras,
que não somente encoraja o pensar,
mas estabelece princípios éticos e valores transcendentais que são essenciais à vida aqui e no além.
Mario Pereyra (Ph.D., Universidade de
Cordoba) é diretor do Departamento de Psicologia, River Plate Adventist University. Seu
endereço postal: 25 de Mayo 99; 3103 Libertador San Martin, Entre Rios; Argentina. Endereço E-mail: mperyr@sap.satlink.net
Notas e referências
1. Giovanni Sartori, Homo Videns: La sociedad
teledirigida (Madrid: Santillana, S.A.
Taurus, 1998), pág. 37.
2. Ibid., pág. 24.
3. Ibid.
4. Ibid., pág. 137.
5. Ibid., pág. 47.
6. Ibid., pág. 150.
7. Clarin, 9 de janeiro de 1998, pág. 43.
8. Sartori, págs. 66, 67.
9. Ver M. Odina e G. Halevi, El factor fama
(Barcelona: Anagrama, 1998).
10. Ver J. Baudrillard, De la seducción (Buenos
Aires: Planeta-de Agostini, 1993).
11. Ver J. Baudrillard, Cultura y simulacro
(Barcelona: Planeta, 1987).
12. Odina e Halevi, pág. 67.
13. Ver Umberto Eco, Las estrategias de la
ilusión (Buenos Aires: Lumen, 1987).
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Perfil
Leona Glidden Running
Diálogo com uma lingüista e erudita adventista

U

ma erudita esmerada. Uma lingüista letrada. Professora respeitada. A
tudo isso, acrescente graça, dignidade e o papel de uma cristã modelo, e
você tem a Dra. Leona Glidden Running. Nascida no centro do estado de
Michigan dois anos antes do fim da Primeira Guerra Mundial, ela formou-se
pelo Emmanuel Missionary College dois anos antes do começo da Segunda
Guerra Mundial. Armada com uma concentração em francês e especialidades
menores em alemão, inglês e pedagogia, ela estava bem equipada para começar
sua carreira como professora de línguas em 1937. Em 1955 recebeu um
mestrado em grego e hebraico bíblicos do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, e 9 anos mais tarde obteve seu Ph.D. em línguas semíticas da Johns
Hopkins University.
O serviço admirável da Dra. Running para a Igreja Adventista começou em
1937 na Laurelwood Academy no Oregon, como professora de alemão e francês
e mais tarde também bibliotecária. Depois trabalhou como secretária no escritório da União do Pacífico, da Divisão de Línguas Estrangeiras de «A Voz da
Profecia», e da Associação da Carolina. De 1950 a 1954 trabalhou como editora de texto da revista Ministry e em 1955 começou a ensinar línguas no Seminário Teológico Adventia do Sétimo Dia, em Takoma Park, Maryland. Em 1960
transferiu-se com o Seminário para a Andrews University como professora de
línguas bíblicas — posição que ocupou até sua jubilação “oficial” em 1981. Milhares de estudantes de todo o mundo passaram por suas classes, com lembranças agradáveis de sua escolaridade e compaixão.
A Dra. Running publicou numerosos artigos e revistas de livros em várias revistas tanto da igreja como acadêmicas e foi autora associada de William
Foxwell Albright: A Twentieth-century Genius (1991) sobre a vida e obra deste
semitista distinto. Sua longa e brilhante carreira tem-lhe grangeado muitas
condecorações. A Dra. Running desfruta sua “jubilação” ainda ensinando em
sua especialidade como professora emérita na Andrews University.
A nota mais triste de sua vida foi a morte de seu esposo, Leif H. (Bud)
Running, em 1946 depois de uma cirurgia. Haviam se casado em 1942. Ela tem
também outras dificuldades e tristezas, mas é agradecida pela ajuda e direção
infalíveis de Deus, e pelas oportunidades de usar os talentos que Ele lhe conferiu.

■ Dra. Running, diga-nos um pouco sobre
como se define a si mesma.
Muitas vezes me chamam de “a primeira mulher adventista a ensinar línguas bíblicas”. Isso não é verdade, mas
sou a primeira mulher a ficar como
membro do corpo docente do Seminário Teológico Adventista a tempo integral.
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■ Você nasceu e cresceu em dias difíceis.
Que a motivou a buscar uma boa formação?
Meus pais. Eles criam fortemente na
educação cristã, e sacrificaram muito
para enviar minha irmã mais jovem e
eu a escolas adventistas. Eles criam e
instilaram em mim a convicção de que
Deus tinha um plano para minha vida
em Sua obra. A despeito de dificuldades
sérias, sempre senti que devia trabalhar
para minha igreja.

■ Por que é o estudo de línguas bíblicas importante para um ministro?
Como gostaria de ir a um dentista
que diz: “Não me preocupei em estudar
como usar meus instrumentos porque
era muito difícil”? As línguas bíblicas
são os instrumentos de um ministro.
Ajudam-no a ir ao texto original e
aprender por si mesmo o que ele diz.
Ajudam-no a avaliar as muitas traduções. Dão-lhe autoridade. Mas sempre
digo a meus estudantes: “Nunca pronunciem a palavra ‘hebraico’ ou ‘grego’
do púlpito. Digam-lhes apenas o que o
original diz. E eles não sairão dizendo:
‘Vejam quanto hebraico e grego nosso
pastor conhece’. Em vez disso dirão:
‘Nosso pastor faz a Bíblia falar para
mim’”.
■ Como se interessou por línguas estrangeiras?
Gosto de línguas. Enquanto trabalhava na revista Ministry com o Seminário ali perto, tive oportunidade de estudar as línguas bíblicas. Comecei tomando duas classes de hebraico. Depois de
dois anos registrei-me a tempo integral
e completei meu mestrado em 1955.
Então o Seminário me empregou para
ensinar os primeiros dois níveis de grego e hebraico.
■ Isso foi há 40 anos. Como se registrou
num programa doutoral na Johns Hopkins
University?
Durante meu primeiro ano de ensino no Seminário, um de meus conselheiros insistiu que eu obtivesse um
doutorado. Comecei na linha de pedagogia. Mas quando meu diretor de departamento ouviu a respeito, ele discordou fortemente. O Dr. Siegfried Horn, o
grande erudito adventista, era não só
meu colega, mas também um antigo
professor. “Leona”, ele insistiu, “Você
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precisa ir para a Johns Hopkins e obter
um doutorado em sua especialidade”.
■ Qual foi sua reação?
Incredulidade. “Poderia eu? Na Johns
Hopkins?” perguntei-me. Para mim a
Johns Hopkins estava na lua! Bem, não
fará mal tentar. Passei todos os requisitos de línguas numa hora agradável de
conversação com o Dr. Albright em alemão, passando para o francês e o espanhol, e depois traduzindo textos selecionados de grego e hebraico bíblicos. Ele
não pediu que eu traduzisse da Vulgata
Latina, embora eu tivesse estudado por
minha conta durante seis semanas. Na
base de meu conhecimento de outras
línguas ele aceitou minha palavra que
eu podia ler a Vulgata igualmente!
■ Pode você partilhar algo de sua experiência ao escrever sua tese?
Minha tese envolvia os manuscritos
siríacos de Isaías. O melhor professor de
siríaco do mundo ensinava num seminário em Chicago e concordou em guiar-me através do processo de pesquisa.
Um verão eu estava esperando a chegada de cópias em microfilme de manuscritos de Isaías que tinha pedido do
Museu Britânico, do Louvre, da Bibliothèque Nationale, da Biblioteca do Vaticano e de outras fontes da Europa.
Enquanto pesquisava também lecionava. Além de grego e hebraico, várias vezes lecionei acádio (cuneiforme), egípcio (hieroglifos), e siríaco, próximo do
aramaico que Jesus falou, e isso ajudoume. Minha tese-monstro de 400 páginas incluía 147 páginas de siríaco escrito à mão incluindo 3.339 variantes que
eu tinha achado. Não tínhamos computadores com as letras estrangeiras então. Tive de escrever as 147 páginas de
siríaco à mão duas vezes, com suficiente pressão da pena contra uma régua de
metal para fazer uma impressão legível
sobre duas cópias de carbono, pois precisava de seis cópias e não tínhamos
ainda foto-copiadoras.
■ Uma tese doutoral é uma espécie de “rito
de iniciação”. Haverá algo de significativo
sobre o “ritual”?
O dia 30 de janeiro de 1964 foi o dia
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memorável de meu exame oral. A comissão examinadora assentou-se ao redor de uma longa mesa: o presidente da
comissão, o diretor do departamento de
Clássicos, o diretor de meu departamento de Estudos do Oriente Próximo,
um especialista em árabe, e um professor de Economia, incluído porque minha tese continha estatísticas, a diretora do Departamento de Alemão, crochetando a meu lado. Permitia-se a cada
pessoa 10 minutos para questionar-me.
Meu presidente começou com perguntas fáceis para animar-me. O tempo
passou rapidamente; a experiência me
parecia satisfatória. Esperava fora da
sala enquanto se decidia o veredito.
Isso não levou muito tempo, e logo pediram que a “Dra. Running” entrasse.
Depois da ceremonia de graduação, parecia-me estar liberada. Mas eu não tinha todas as respostas. Estudos superiores constituem uma experiência humilhante bem como esclarecedora.
■ Foi isso o maior acontecimento em sua
vida?
Não, não foi. O acontecimento mais
importante em minha vida foi meu casamento. Meu marido já era um homem liberado naqueles tempos. Éramos
parceiros iguais. Ainda sinto falta dele.
■ Como você disse antes, você é a primeira
mulher adventista a se tornar membro do
corpo docente do Seminário a tempo integral. Como se sentia nesta posição?
Socialmente falando não me incomodou ser a única mulher em classes
no Seminário e na Johns Hopkins. Mas
o que era difícil era ir a banquetes do
corpo docente que são mais para casais!
Agora, em termos acadêmicos, eu provavelmente criei um bloco mental
quando passei a fazer parte do corpo
docente do Seminário, restringindo-me
a lecionar línguas. Deixei os cursos de
exegese e teologia para os homens, que
preferiam esse tipo de ensino. Quando
o Seminário tranferiu-se para Michigan,
o Dr. Horn nomeou-me para a Chicago
Society of Biblical Research, onde em
1981-82 fui a primeira mulher presidente.

■ Qual é sua maior satisfação no ensino de
línguas?
Trabalhar com jovens ministros, e
mais recentemente com moças também. Que alegria abrir uma porta num
quarto no qual não poderiam ter entrado antes, e deixá-los ver todos os tesouros aí armazenados — contemplando o
texto bíblico original, vendo coisas que
nunca dantes tinham notado! É uma
grande satisfação ver meus estudantes
aplicando seu conhecimento no ensino
ou no pastorado ou como administradores em todo o mundo. Às vezes me
chamam para pedir um conselho ou
ajuda, ou apenas para dizer Alô. Isso
significa muito.
■ Que pensa do ensino superior adventista
de hoje?
Orgulho-me dele. Exceto por meu
doutorado, completei todos os meus estudos em nossas escolas. E é importante
que na escola todos os nossos estudantes obtenham um bom fundamento bíblico, e que não se limitem a um programa secular.
■ Qual seria seu conselho a estudantes adventistas em universidades seculares em
volta do mundo?
Gostaria que todos tivessem uma
igreja local que os sustivesse. Se não
têm uma, deviam organizar um grupo
para adoração e estudo. Embora em
muitos campi não se possa fazer evangelismo abertamente entre colegas e
professores, você pode viver sua fé e
partilhá-la discretamente. Eles podem
dizer: “Tenho uma idéia diferente dos
adventistas desde que o encontrei.” Então você está pronto para dizer: “Venha
e veja”. Em todo caso, seja franco, seja
acessível, seja útil.

Entrevista por Roberto Clouzet.
Roberto Clouzet está se doutorando em
psicologia educacional na Andrews University.
O endereço da Dra. Running: Seventhday Adventist Theological Seminary, Andrews University; Berrien Springs, Michigan
49104; E.U.A.
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Perfil
Carlos Puyol Buil
Diálogo com um pastor, erudito e administrador espanhol

P

oderoso pregador. Escritor prolífico. Homem de forte fé e convicção.
Acrescente a isso bondade, humildade e uma mente inquiridora, e
vocé terá Carlos Puyol Buil. Nascido em Saragoça, Espanha, Carlos cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ditadura política, finanças em crise e muito pouca oportunidade criaram em sua juventude um espírito nãoconformista, com a visão de um futuro melhor.
Aos 12 anos, Carlos entrou em contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que naquele tempo mal era tolerada. Quatro anos depois, foi
batizado — apesar da oposição de seus pais. Seu espírito rebelde deu lugar
à obediência ao chamado de Deus para entrar no ministério pastoral. Começou seu preparo ministerial em Madri e o completou em Collonges-sousSalève, França. Aos 19 anos, conheceu Rosa Maria Salvador Terraza e mais
tarde casou-se com ela. Seu único filho, Carlos Miguel, nasceu em 1968.
Puyol trabalhou a princípio como pastor, professor de Bíblia e diretor de
Educação. Obteve, a pedido da igreja, um diploma universitário em História. Aos 33 anos, Puyol foi eleito presidente da Missão Espanhola. Suas novas responsabilidades coincidiram com os últimos anos do regime de Franco. A Igreja Adventista experimentou o final do status de gueto, e começou
a envolver-se em evangelismo público.
Como pastor respeitado e presidente da Igreja em seu país, desempenhou papel importante na visita da rainha da Espanha à igreja adventista de Madri —
a primeira vez que um membro da realeza assistiu a um culto religioso cristão,
não-católico.
Atraído para a vida acadêmica, Puyol tornou-se presidente do Colégio
Adventista de Sagunto. Mais tarde foi eleito presidente da União Espanhola.
Gente ocupada realiza muito, e durante esses anos Puyol completou um doutorado em História. Sua tese (746 páginas), sobre a Inquisição Espanhola, foi
publicada sob o patrocínio do Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Em 1994, Puyol voltou para o ministério pastoral. No ano seguinte, foi eleito secretário da Divisão Euro-Africana dos Adventistas do Sétimo Dia – seu cargo
atual.
■ Considerando as circunstâncias, sua
conversão parece milagrosa.
A conversão sempre é um milagre
da graça divina, na qual circunstâncias providenciais, receptividade hereditária ou adquirida, e a intervenção
direta do Espírito Santo — todas cooperam. Uma preparação prévia, por
vezes inconsciente, precede o processo de conversão. No meu caso, devo
atribuí-la à influência de minha mãe,
católica devota, que me inspirou na
procura de Deus.
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■ O senhor tinha um espírito muito independente. Como decidiu unir-se a uma
igreja que, à primeira vista, parece caracterizada por regras?
Cristo prometeu que é a verdade
que dá autêntica liberdade (João
8:32). O evangelho liberta-nos do pecado e de qualquer outra escravidão
em que nos achamos. Permite-nos recuperar o valor da dignidade humana.
Achei nas normas da Igreja Adventista
um caminho para aperfeiçoamento
pessoal e liberação.

■ Conte-nos de sua experiência como estudante ministerial naqueles anos.
Foi excitante. Como as autoridades
tinham fechado o seminário, tínhamos aulas nos lares de nossos professores, tomando notas sobre os joelhos. Não havia dormitórios. Hospedavam-nos com membros da igreja.
Gastávamos os feriados trabalhando
como colportores evangelistas, participando na vida da igreja e, sempre
que possível, ajudando os pastores no
evangelismo.
■ Quais eram os maiores problemas que
jovens adventistas enfrentavam naquele
tempo?
Guardar o sábado na escola e no
trabalho. Mas os problemas aumentavam durante o serviço militar. Praticamente todos os jovens de minha geração passaram algum tempo em prisão militar por causa de suas
convicções religiosas. Alguns enfrentaram um “conselho de guerra” (tribunal militar) e passaram anos na prisão. O casamento reresentava outro
desafio, visto que exigia a aprovação
de um bispo, a qual normalmente só
era concedida para casamentos católicos. Anos se passaram em espera exasperante. Os que podiam, casavam-se
no exterior, como eu. Mas alguns cederam à pressão.
■ Sua tese doutoral foi sobre a Inquisição. Poderia ter escrito sobre este tópico
em anos anteriores?
Não. Os arquivos da Inquisição Espanhola estavam abertos apenas para
estudiosos autorizados pela Igreja Católica Romana. Naquele tempo, estudos sobre a inquisição eram estritamente de natureza apologética, i.e.,
procuravam justificar a razão histórica
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para aquela instituição. Durante séculos o tópico foi tabú. Nenhum professor de universidade teria ousado dirigir um tal projeto de pesquisa.
■ Teve você algo que ver na criação de
AEGUAE, a associação espanhola de universitários e profissionais adventistas?
Embora a iniciativa foi devida aos
estudantes da Catalunha, compreendi
imediatamente que era um projeto
que merecia o apoio total da administração da igreja. Era importante criar
uma organização na qual nossos intelectuais sentissem que eram bem representados e onde pudessem expressar suas preocupações, estudar a fundo
nossas doutrinas fundamentais, e criar os meios necessários para uma cooperação leal com os alvos da igreja. Os
fundamentos foram lançados, e nunca houve uma diferença entre a associação e a administração da igreja.
Este ano, AEGUAE celebra seu 25˚ aniversário. Planeja-se uma convenção
internacional, com hóspedes de todos
os países europeus. O tema será: “A Bíblia e a Cultura Mediterrânea”.
■ Sua relação privilegiada com o rei e a
rainha da Espanha é bem conhecida.
Como é que começou, e qual é a situação
atual?
No começo de 1976, como sinal
dos novos ventos que sopravam sobre
a Espanha (Franco morreu em 1975),
nossa igreja foi convidada a organizar
um seminário sobre Adventismo no
Departamento de Humanidades Contemporâneas da Universidade de Madrid. A rainha veio num sábado, e naquele dia celebrávamos a santa ceia. A
rainha ficou comovida com a experiência. Algum tempo depois ela pediu
que eu me ligasse com a equipe de
professores da fundação “Ciência e
Pensamento Contemporâneo”, que
organiza para ela e um grupo seleto de
pessoas, seminários e colóquios sobre
temas correntes. Tenho tido parte ativa neste grupo por quase 20 anos, testemunhando de nossa fé sempre que
haja uma oportunidade, advogando
liberdade religiosa e enfatizando valo-
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res espirituais no meio da secularização. Encontrei-me com o rei em
recepçıes oficiais oferecidas cada ano
a escritores espanhois em conjunção
com a entrega do prêmio prestigioso
Cervantes. No ano passado Safeliz, a
casa publicadora adventista na Espanha, publicou um livro sobre a rainha
escrito pelo presidente da fundação
mencionada acima. Um capítulo relata com pormenores a visita da rainha
à igreja adventista.
■ Igrejas de minorias na Espanha desfrutam de liberdade religiosa que seria impensável há 40 anos. Poderia o modelo
espanhol influenciar outros países hispânicos?
Espero que sim, e algo já se está realizando. Por diferentes passos, entre
1978 e 1992, um acordo constitucionalmente baseado foi efetuado com
protestantes, judeus e maometanos na
Espanha. Há uma separação clara de
igreja e estado. Pluralidade religiosa é
formalmente reconhecida, e os direitos fundamentais de cada religião
bem como sua prática, em privado e
em público, são garantidas pelo estado.
■ A Igreja Adventista viveu corajosamente na Espanha durante tempos em que
mal era tolerada. Quais são os desafios
que enfrenda no clima corrente de liberdade?
O desafio principal confrontando a
igreja em todos os países secularizados
é a evangelização — como alcançar
pessoas pós-modernas com o evangelho. Temos muitas vezes deixado de
nos adaptar ao novo contexto social,
de identificar as necessidades reais
dos indivíduos antes de prover as respostas. De outro lado, paradoxalmente, corremos o risco de perder nossa
identidade, em deslisar numa uniformidade global eucumênica.

como secretário da Divisão?
Meu chamado básico não é de ser
especificamente
professor/erudito/
evangelista, ou administrador eclesiástico. Meu chamado é ser um servo
de Deus e de Sua igreja, e isso é plenamente realizado em cada um dos ministérios mencionados acima. Embora
eu reconheça a existência de dons espirituais e talentos pessoais, receio
chamados restritivos que condicionam a disponibilidade dos servos de
Deus. Aceito a necessidade de especialização na igreja, mas somente como
um instrumento para a vontade de
Deus. Por esta razão, nunca fui frustrado em meus diferentes ministérios.
■ Sendo realista, que poderia ser feito a
favor dos adventistas intelectuais da Espanha que ainda não foi feito?
Seria proveitoso, penso, organizar
de tempos em tempos cursos ou seminários, adaptados a seus interesses específicos, que lhes permitisse combinar, sem traumas mentais, os requisitos da ciência e os da fé em diferentes
disciplinas. Os meios necessários deveriam ser providos de modo que o
maior número de pessoas pudesse participar. Nossos intelectuais merecem
atenção especial. O investimento feito
a seu favor será semente semeada “em
bom solo” (Mateus 13:23).

Entrevista de Pietro E. Copiz
Nascido na Romênia, Pietro E. Copitz
(Ph.D., Universidade de Michigan) trabalhou como professor universitário e diretor de educação da Divisão Euro-Africana dos Adventistas do Sétimo Dia antes de aposentar-se perto de Berna, Suíça.
E-mail: 104474.3026@compuserve.com
Endereço de Carlos Puyol: Schlosshaldenstrasse 17; 3006 Berna; Suíça.
E-mail: 104474.13@compuserve.com

■ Você é um professor/erudito/evangelista. Agora você devota a maior parte de
seu tempo a tarefas administrativas. Não
se sente por vezes frustrado? É difícil
manter a visão de seu chamado, servindo
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Logos
Austin C. Archer

Vida em todos os
tempos

E
Arraigada no passado,
ancorada no presente e
esperando pelo futuro, a vida
pode ser vivida plenamente.
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le era um músico destacado. Amava a música e emocionava a todos
com seus talentos. Tinha tanto
alegria a oferecer. Era um prazer estar
perto dele.
Mas não mais.
De início parecia uma dor de cabeça rotineira. Mas tornou-se mais intensa. Logo uma febre persistente surgiu. Com ela uma perda de memória—
a princípio de coisas pequenas, depois
de maiores. Logo ele não podia lembrar-se do nome de sua filha.
Agora toda gente sabia que Clive
estava numa condição séria. Um virus
parecia ter destruído seu hipocampo
— aquela parte do cérebro indispensável para processar a memória. Clive
não estava morrendo — pelo menos
não ainda. Mas estava perdendo sua
memória.
Como funciona a memória? Você
se lembra da comida que comeu ontem, as pessoas com quem esteve, as
coisas das quais falou. Você pode fazer
tudo isso porque o hipocampo o ajuda
a registrar a informação em sua memória. Mais tarde você pode reproduzir os acontecimentos. Aquela pequena área em seu cérebro do tamanho de
seu polegar lhe fornece um elo com o
passado, e por conseguinte, significado para o presente e um propósito
para o futuro.
Clive perdeu esta capacidade inteiramente. Não mais podia lembrar seu
passado. Ele vive no presente, à deriva. Sua consciência é de momento
para momento, sem grande significado. Ele se senta no seu quarto, com
um pacote de cartas e um diário. Joga
sozinho um jogo de paciência. Ocasionalmente ele olha para seu relógio e
registra a hora no seu diário e escreve
“Estou agora acordado pela primeira
vez.” Sempre que sua mulher entra no
quarto, ele a saúda como um amor há

muito perdido, com abraços e beijos e
lhe diz: “Nunca a vi antes. Essa é a primeira vez que estou vendo uma pessoa”.
Seus amigos dos dias quando era
diretor de coral vêm visitá-lo. Sua mulher o leva para a sala de música. Ele
protesta que nunca tocou música alguma, e que não sabe ler música. Mas
ela o encoraja a entrar na sala, ele
cumprimenta seus amigos, senta ao
piano e dirige-os enquanto toca, canta
e rege a peça de Mozart “Ave Verum
Corpus.” Ao cessarem os acordes daquela música grandiosa, Clive retraise nervosamente no seu mundo de desespero. Porque mesmo quando a música termina, ele não pode lembrar o
que acaba de fazer.
O passado
Agora, considere seu próprio passado e seu caminhar com Deus. É sua
memória espiritual intacta? Que torna
seu passado relevante? Que faz seu
presente significativo? Que torna seu
futuro esperançoso?
Pode você lembrar quando decidiu
seguir a Cristo? Ou quando decidiu
não fazê-lo? Pode se lembrar por que
o fez? Pode você lembrar-se da última
vez que teve uma conversação séria
com Jesus? Ou é sua experiência passada com Ele uma memória distante e
fugaz?
Clive tinha feito coisas significativas em seu passado, mas não mais podia lembrá-las. Ainda podia fazer coisas que tinha aprendido. Sabia escrever e soletrar e tocar piano, mas não
tinha consciência de tê-los aprendido.
Não tinham um impacto duradouro
em sua vida.
Aquelas coisas significantes que
Deus fez por nós no passado podem
ser esquecidas, ou podem ser aceitas
de mão beijada. Aquelas promessas
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que fizemos a Deus podem apagar-se
no passado e deixar de influenciar
nossa vida. Aquelas coisas que você
fez para o Senhor no passado podem
não comovê-lo mais. Afinal, é Cristo
tão real para você como quando você
creu pela primeira vez? Possui você
ainda o que Jesus requisitou da igreja
de Éfeso — aquele primeiro amor?
(Apocalipse 2:4).
O presente
Volte-se para seu presente. É sua relação com Deus uma experiência crescente em sua vida? Quão significativo
é seu presente caminhar com Jesus? É
uma amizade vital e vibrante, sobre a
qual você está constantemente cultivando sobre o passado?
O presente de Clive é uma ronda de
atividades que podem ter sentido em
si mesmas, mas porque suas experiências são desligadas na memória, com
efeito, são sem sentido. Muito do que
ele faz é simples ritual. Será que sua
vida espiritual se tornou um ritual —
um ciclo sem sentido de atividades religiosas, agradáveis enquanto duram,
mas das quais não sentimos falta? Não
contribuem para crescimento. Pedro
nos adverte: “Crescei na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo” (II Pedro 3:18).
Crescimento requer conexão com
nossas raízes, renovando as decisões
que fizemos por Cristo. Se vivermos
sem esta conexão, ficamos congelados
no passado. Nossas vidas tornam-se
um absurdo.
O futuro
Que dizer do futuro? Clive não tem
futuro porque não tem nem presente
nem passado. Ele está condenado, por
assim dizer, a repetir seu presente.
Mas para nós pode ser diferente. Qualquer que tenha sido nosso passado,
qualquer que tenha sido nosso presente, em Cristo há esperança para o
futuro. Paulo resume isso bem: “Sendo pois justificados pela fé [passado],
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual, também,
temos entrada [presente], pela fé, a
esta graça, na qual estamos firmes, e
nos gloriamos na esperança [futuro]
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da glória de Deus” (Romanos 5:1, 2).
Salvação alcançada no passado só
vale se é continuamente renovada no
presente. Precisamos manter nossa
entrega no presente. Então, e só então, temos um presente que é significativo e passível de crescimento, e um
futuro cheio de possibilidades infinitas.
Permaneça ligado a Cristo. O passado, o presente e o futuro vão então
cooperar para tornar sua vida plena,
significativa e esperançosa.
Nascido em Tobago, Austin C. Archer
(Ph.D., Indiana University) ensina psicologia no Walla Walla College. Seu endereço:
Walla Walla College, 204 South College
Ave., College Place, Washington 993251198; E.U.A. E-mail: archau@wwc.edu

Três livros úteis
The World at Your Door: Reaching International Students
in Your Home, Church, and School,
Tom Phillips e Bob Norsworthy
Bethany House Publishers, 1997; 230 págs.; brochura.

How to Stay Christian in College,
J. Budziszewski
Norpress, 1999; 144 págs.; brochura.

Adventist Ministry on the Public University Campus:
A Sourcebook,
compilado por Humberto Rasi
AMiCUS, 1998; 293 págs.; livro espiral.
Para mais informação comunique-se com AMiCUS;
105541.3200@compuserve.com
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Foro Aberto
Por que tantas versões da Bíblia?

P

or que temos tantas versões da Bíblia? Que constitui uma boa tradução? Deviam os adventistas do sétimo
dia ter sua própria versão das Escrituras?
A tarefa de traduzir a Bíblia das línguas originais nunca é completa. Por
quê? Primeiro, novas descobertas de
manuscritos bíblicos provêm informação adicional que ajudam a recuperar
as palavras dos autores da Bíblia. Mesmo a descoberta de um fragmento de
um pequeno manuscrito contendo
umas poucas palavras que não aparecem nos manuscritos acessíveis pode
demonstrar-se valiosa para decidir o
que um autor bíblico realmente escreveu num dado versículo.
Segundo, o conhecimento das línguas antigas continua a crescer à medida que os arqueólogos descobrem
documentos adicionais e inscrições
que usam as línguas da Bíblia, ou línguas relacionadas.
Terceiro, nossa própria língua sofre
mudanças constantes. Palavras e expressões desaparecem do uso e são
substituídas, ou assumem significados
novos e diferentes. Esse processo tem
sido acelerado pela comunicação em
massa.
Quarto, algumas traduções novas
adereçam um tipo de leitor que precisa da mensagem da Bíblia expressa de
um modo particular. Por exemplo, algumas das traduções mais recentes
são designadas para serem lidas em
voz alta porque os tradutores reconhecem que muita gente prefere ouvir enquanto a Bíblia é lida para eles.
Que faz uma boa tradução?
Primeiro, devia ser baseada nos
manuscritos mais antigos e melhores.
Visto que os manuscritos bíblicos
mais velhos não eram acessíveis ou
não eram usados de modo consistente
até 100 anos atrás, Bíblias traduzidas
durante este século tendem a aderir
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mais de perto ao que os autores realmente escreveram do que as traduzidas anteriormente.
Segundo, devia traduzir corretamente as palavras ou pensamentos
dos escritores da Bíblia. Há dois métodos principais de tradução: o formal e
o dinâmico. Os que usam o primeiro
método traduzem as palavras e deixam o leitor decidir o que estas palavras significam. A maioria das traduções antigas eram feitas segundo este
método. Os que usam o método dinâmico traduzem os pensamentos dos
escritores bíblicos usando expressões
modernas que expressam o que aqueles escritores queriam dizer. A maioria, mas não todas, das traduções modernas seguem este método.
Qual é o melhor? Ambos podem
produzir boas traduções, mas ambos
podem deixar de transferir tudo o que
os escritores bíblicos queriam dizer.
Leitores da Bíblia empenhados em estudo sério podem combinar as vantagens de ambos os métodos usando
uma tradução formal e uma dinâmica
lado a lado.
Terceiro, devia traduzir os manuscritos numa linguagem clara e de leitura fácil. Muitas traduções modernas
sucedem bem neste ponto.
Quem produz as melhores traduções da Bíblia?
Bíblias traduzidas por indivíduos
são chamadas usualmente paráfrases.
São fáceis de ler e compreender; com
efeito tendem a fazer a leitura da Bíblia mais excitante. O Dr. Jack Blanco,
um professor adventista, publicou
uma tal paráfrase em inglês, The Clear
Word Bible (Review and Herald Publ.
Assn., 1994). Paráfrases, contudo, correm o risco de refletir as preferências
doutrinais do autor. Por vezes, podem
incluir pensamentos que realmente
não estão na Bíblia.
Bíblias traduzidas por um grupo li-

mitam o elemento tendencioso que
entra numa tradução. Para leitura devocional, paráfrases têm seu lugar,
mas para estudo sério as traduções feitas por grupos são mais dignas de confiança.
Deviam os adventistas do sétimo
dia ter sua própria tradução? Alguns
têm sugerido que façamos nossa própria tradução, usando a perícia de
muitos eruditos adventistas em todo o
mundo. Contudo, tal decisão suscitaria suspeita de preconceito doutrinal,
e limitaria nossa habilidade de ler e
estudar a Bíblia com outros cristãos se
usássemos nossa própria versão em
vez de uma versão padrão.
A mensagem de Deus para todos
devia ser bastante clara a despeito da
tradução. O aparecimento de uma
nova tradução nos oferece a oportunidade única de ampliar e aprofundar
nossa compreensão da mensagem de
Deus mediante Sua Palavra.
Steve Thompson (Ph.D., University of St.
Andrews) é o deão da Faculdade de Teologia do Avondale College. Endereço: P.O. Box
19; Cooranbong, N.S.W. 2265; Austrália.
E-mail: steve.thompson@avondale.edu.au

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 Open Forum;
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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Livros
Messenger of the Lord;
The Prophetic Ministry
of Ellen G. White,
Herbert E. Douglass (Boise, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998; 586 págs.,
encadernado).
Revisto por Floyd Greenleaf.
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oucas questões têm importunado os adventistas do sétimo dia tanto como a de oferecer uma explicação definitiva do ministério de Ellen G. White. Os adventistas têm
crido em seu papel profético no desenvolvimento do movimento adventista, mas a igreja nunca esteve livre de pessoas que duvidavam. Conseqüentemente, desde 1930, menos de 20 anos depois de sua morte, uma sucessão de autores têm procurado validar seu ministério. Com Messenger of
the Lord, Herbert Douglass — um teólogo, educador e autor
bem conhecido — torna-se o escritor mais recente sobre o
tópico.
Os autores anteriores — F. M. Wilcox, A. G. Daniells, L.
H. Christian, F. D. Nichol e T. H. Jemison — escreveram
especialmente para estabelecer a teologia do dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois demonstrar o dom de Ellen G. White. Douglass difere da abordagem prévia pelo fato que sua ênfase primária não é sobre a
teologia do dom de profecia, antes em remover dúvidas
sobre a função de Ellen White no ofício profético. Ele está
obviamente respondendo a questões surgidas durante as
décadas de 1970 e 1980 quando alguns estudiosos adventistas acusaram-na de plagiar, que sua vida pessoal contradizia as instruções que ela dava à igreja, e que seus escritos
continham erros e que por tanto necessitavam de revisão.
Eles punham em dúvida seu ministério, mas não a teologia
do ministério profético.
Ironicamente, esses eram os problemas essenciais que os
líderes da igreja e professores de religião e história discutiam em Washington, D.C., na Conferência Bíblica de 1919,
mas que deixaram abertos. Muito do debate revolvia-se em
torno de diferentes opiniões sobre a natureza da inspiração, principalmente inspiração verbal versus inspiração de
pensamento.
Depois que estudiosos ressuscitaram praticamente as
mesmas questões nas décadas de 1970 e 1980, a igreja não
podia pospor uma troca franca de informação e interpretação. Por conseguinte, o foco do livro de Douglass é a Seção
VI, “Como Ouvir o Mensageiro”, onde ele gasta 100 páginas discutindo os princípios que deviam guiar os adventistas ao lerem Ellen White.
Para prover um contexto para suas afirmações, Douglass
cita bastante Ellen White, freqüentemente citando passagens sobre as quais os críticos têm baseado sua queixa. Daí
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ele passa a explicações. Em alguns casos, ele nega a validade das questões que os críticos levantaram. Um exemplo é
sua discussão de plagiarismo, onde ele apela ao apoio de
um jurista católico que estudou tanto a acusação como a
evidência e concluiu que Ellen White não plagiou.
Messenger of the Lord é publicado no formato de um
compêndio para universitários. Seus 47 capítulos são bem
documentados e repletos de questões para discussão. Além
disso, Douglass provê quase 40 páginas de apêndices. Este
volume pode intimidar o leitor, mas começando a ler o leitor achará o estilo agradável.
Por mais convincente que Douglass escreva, ele não
porá fim ao debate sobre Ellen White. Ele obviamente começou com sua conclusão já em mente, mas ele é franco e
informativo, absorvente e estimulante, e usa a perspectiva
histórica habilmente. Nenhum leitor consciencioso pode
pensar do livro como apenas um tratamento apologético
do tópico. Representa o estudo mais sério que a igreja já
produziu sobre Ellen White, uma declaração que os adventistas têm estado à espera por décadas.
Floyd Greenleaf (Ph.D., Universidade de Tennessee) trabalhou como
professor e administrador na Southern Adventist University. Ele também foi
o autor de The Seventh-day Adventist Church in Latin America and
the Caribbean (1992), que foi analisado no Diálogo 5:3. Ele está no
presente atualizando o livro Lightbearers to the Remnant (1979), de
Richard Schwarz, uma história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E-mail:
fgreen@peganet.com
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Daughters of God: Messages
Especially for Women,

Ten Who Came Back,
Tim Lale e Pat Habada (Boise, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998; 160 págs;
brochura).

Ellen G. White (Hagerstown, Maryland;
Review and Herald Publ. Assn., 1998; 275
págs.; brochura).

Revisto por Lucio Altin.
Revisto por Nancy Vyhmeister.

V

ocê leu Ten Who Left por Fred Cornforth e Tim Lale (mesma editora, 1995)? Sentiu-se com raiva, triste, confuso?
Ou concluiu com Morris Venden, que a maioria destes dez
nunca esteve na igreja, para começar — não por falta de conhecimento de Deus, mas por falta de uma relação profunda
e pessoal com Ele (ver Never Without an Intercessor, mesma
editora, 1996, págs. 106-109)?
Agora este livro Ten Who Came Back por Tim Lale e Pat
Habada, tenta dar algumas respostas sobre as questões levantadas no primeiro livro (revisto em Diálogo 9:1). Mas mesmo
se você não leu o primeiro, este vai certamente prover uma
abordagem construtiva concernente “apóstatas” e seu predicamento único. Nada de espírito polêmico, nada de lamentos estéreis ou remorsos, apenas preocupação autêntica.
Alguns fatores que parecem facilitar a volta dos que se foram são: (1) memórias positivas da infância numa igreja e
numa família adventistas; (2) uma educação adventista, embora isso possa ser por vezes um fator negativo; (3) orações
por outros e pelas próprias pessoas quando confrontadas
com a escolha de uma rendição total ou rejeição total de
Deus; (4) uma crise marital e ansiedade pela educação dos filhos no Senhor; e (5) contatos pessoais calorosos, na maior
parte raros durante sua ausência, mas determinante no momento de re-entrada.
De interesse especial é o capítulo 6, onde Lale escreve uma
entrevista consigo mesmo, relatando sua própria reação à
morte horrível de seus pais como missionários na África, sua
busca pessoal de significado além de doutrinas e comportamentos, até que descobriu o verdadeiro caráter de Deus. Lale
também aprendeu que sua “vida se esfrangalha muito depressa” quando deixa de submeter-se a Deus, e que ele podia
“provar ter Deus razão mantendo-se fiel a Ele não importa o
que aconteça” (pág. 92).
O livro, mais um estudo qualitativo sem tecnicalidades,
não pretende ser exaustivo, mas atinge seu propósito em estimular membros interessados a preparar-se para alcançar mais
efetivamente os machucados lá fora. Ou talvez aqui mesmo.

Lucio Altin é um pastor adventista que ensina psicologia e que trabalha
como diretor de Vida de Família para a União Italiana. Mora perto de
Roma com sua esposa Daniela e seu filho Cristiano. E-mail: altin@ri.tws.it
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P

reparado pelo escritório Ellen G. White, esta compilação de materiais para e sobre mulheres visa “ser um encorajamento, uma inspiração e afirmação para mulheres
em volta do mundo” (pág. 12). O estilo feminino do livro
parece reafirmar esta intenção.
Algumas das seleções são de apenas um parágrafo. A
maior parte é bem mais longa, provendo assim o contexto
de declarações específicas. A referência para cada citação
dá a fonte original ou a fonte publicada disponível, juntamente com a data do escrito. Em alguns casos informação
de fundo é provida. Esta tentativa de colocar os escritos de
Ellen White dentro de um contexto histórico ou bíblico é
um dos aspectos mais úteis do livro. Os tópicos são apresentados em 22 capítulos, a ordem dos quais não segue um
esquema claro. Capítulos sobre mulheres no ministério (1
e 7) abarcam capítulos sobre mulheres na Bíblia (2 e 3),
sobre a vida pessoal de oração (4), e vida profissional (professoras e médicas, caps. 5 e 6). A maior parte dos tópicos
relevantes para mulheres foram incluídos; contudo, um
capítulo sobre autoridade/igualdade não foi incluído; nem
um sobre abuso — embora Ellen White trata destas questões.
Ellen White escreveu extensivamente sobre a participação das mulheres na vida e ministérios da igreja. Seções
sobre ensino, medicina, ministério entre a vizinhança, trabalho de temperança, missões estrangeiras, e ministérios
da mulher refletem esta ênfase. Às vezes não se pode distinguir entre atividadades recomendadas para mulheres
leigas que estão preenchendo a tarefa de serva de todos os
discípulos e o trabalho de mulheres que são “obreiras da
igreja”.
Os escritos de Ellen White sobre respeito de si mesmo
(cap. 12) não parecem ser adereçados exclusivamente às
mulheres. No entanto a carta de encorajamento a Martha
Bordeau no mesmo capítulo salienta a necessidade das
mulheres de se respeitarem, de confiar em Jesus e reconhecer suas vidas como preciosas aos olhos de Deus (págs.
145, 146). A carta termina com uma transcrição do hino
“Jesus, Amante de Minh’alma”, o sentimento do qual Marta foi encorajada a apropriar-se (pág. 148).
Seleções sobre influência (cap. 13), modéstia (cap. 14),
equilíbrio (cap. 15), e viver saudável (cap. 16) são apropriados para todas as mulheres. Igualmente relevante é o con-
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selho que as mulheres deviam ser competentes para cuidar
de sua casa (pág. 212), cuidar de si mesmas (pág. 213) e
aprender um ofício ou profissão (pág. 214). Achei muito
interessante o trecho de uma carta de 1884 à matrona do
Retiro de Saúde Sta. Helena, animando-a a “despertar e
pôr-se a trabalho suas energias quase paralisadas”, e reprovando-a por ter causado a perda de centenas de dólares por
sua má administração (págs. 214-216). Algumas coisas parecem não mudar!
Os dois últimos capítulos, “Quando a Tristeza Vem” e
“De Mulher para Mulher”, contêm trechos de cartas pessoais escritas para mulheres em luto. Mostram uma Ellen
cordial e terna, em sintonia com seus próprios sentimentos e disposta a confortar e ser confortada por outras mulheres.
Uma série de cinco apêndices encerram o livro, embora
a razão para a escolha destes trechos não seja aparente. O
Apêndice A conta a bela história de Maria Madalena na
festa de Simão, e conclui com encorajamento para todas as
mulheres que estão dispostas a ir “a Cristo para refúgio”
(págs. 236-240). Os Apêndices B e E descrevem as atividades públicas de Ellen White e sua vida marital. Particularmente tocante são as cartas de 1876 escritas por Ellen à sua
amiga íntima Lucinda Hall. Nestas ela partilha sua preocupação sobre o tratamento que ela estava recebendo de Tiago, que se tornou difícil e exigente depois de sofrer repetidos derrames. Estes apanhados de Ellen White mostram
que ela era, afinal, uma mulher como o resto de nós.
Ao passo que o livro procura fugir da controvérsia sobre
a ordenação de mulheres ao ministério, o Apêndice C,
“Exhibits Relating to the Ordination of Women”, contém
uma combinação de trechos de Ellen White, informação
histórica e cartas de C. C. Crisler, escritas em 1916 (págs.
248-255). Este documento foi preparado pelo White Estate
em 1990. O Apêndice C, “O Uso do Dízimo” (págs. 256259), parece fora de lugar numa coleção de escritos para
mulheres.
O livro mostra Ellen White em simpatia com as mulheres e suas necessidades. Pinta as mulheres na igreja como
uma força a ser tomada em consideração e como o objeto
especial do cuidado amoroso de Deus. Esta compilação
pode trazer força e compreensão às mulheres e aos homens
que a lêem.
Nancy Vyhmeister (Ed.D., Andrews University) ensina no Seminário
Teológico Adventista do Sétimo Dia e serve como editora de Andrews
University Seminary Studies. Seu endereço: Andrews University; Berrien
Springs, Michigan 40904; E.U.A. E-mail: vyhmeister@andrews.edu
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Apocalipsis y el fin del mundo,
por Mario Veloso (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998; 228 páginas;
brochura).
Revisto por Máximo Vicuña.

O

Dr. Mario Veloso, administrador eclesial e teólogo,
volta sua atenção neste livro para os acontecimentos
finais como achados no livro do Apocalipse. O autor aborda o estudo em três seções. Primeira, ele apresenta uma
vista geral do Apocalipse, dando ao leitor o foco, contexto
e esboço do livro. Segunda, ele trata do que ele considera a
essência do livro, o tema transcendental do Remanescente.
Esta seção identifica o Remanescente, sua missão e os perigos que surgiram durante o período de 1798 a 1844 e que
continuam até hoje.
Terceira, o autor enfoca Apocalipse 12:17. Ele vê esta
passagem como o pivô do Apocalipse, e uma transição da
primeira parte (histórica, capítulos 1-12) para a segunda
parte do livro de João (escatológica, capítulos 13-22).
Baseado em Apocalipse 12:17, o autor clarifica a identidade do Remanescente e sua missão de profetizar, evangelizar e iluminar. Também recapitula os perigos que o Remanescente vai enfrentar: indiferença, perseguição, apostasia; e confusão religiosa. Por “confusão religiosa” o autor
significa aquele “desejo estranho que a igreja remanescente não devesse pretender ter doutrinas especiais nem assumir que tem um estilo de vida diferente do resto das igrejas. Seja uma entre muitas, sem pretender ser a igreja verdadeira” (págs. 65, 66).
O comentário de Veloso é uma advertência contra tal
indiferença à vocação e natureza do Remanescente. Seu livro é particularmente oportuno à luz do iminente terceiro
milênio e o surgimento paralelo de especulações sobre o
fim do mundo. Seguindo os princípios de interpretação
histórica e usando linguagem clara e objetiva, o autor oferece uma interpretação legível, fidedigna sobre os temas
principais do livro do Apocalipse.
Máximo Vicuña (Ph.D., Universidad de San Marcos, Th.D. Andrews
University) trabalhou como professor de teologia e reitor na Peruvian Union
University e no presente ensina espanhol e literatura nos Estados Unidos.
Seu endereço: 37 Ledgecrest Drive; Worcester, MA 01603; E.U.A.
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Ponto de Vista
Precisamos de
advogados adventistas?
Karnik Doukmetzian

H

á vinte anos, quando minha geração estava ponderando sua escolha de carreiras, tornar-se um
advogado adventista era raramente
uma opção em muitos países. Os membros da igreja chamavam à parte aqueles que queriam estudar direito e os
aconselhavam escolher outra carreira.
Uma idéia errônea do papel de um advogado levava a conselho impróprio, e
resultava em freqüente frustração entre
os jovens. Eles queriam servir a seus irmãos na igreja e a comunidade como
um todo pela profissão legal, mas sua
igreja preferia que entrassem no ministério ou se tornassem professores ou
médicos.
Lembro-me de um incidente logo
depois que saí da escola de direito. Estava participando num programa da
igreja sobre liberdade religiosa quando um membro me perguntou à queima roupa: “Como pode você ser adventista e advogado ao mesmo tempo”? Tenho mesmo ouvido algumas
pessoas dizerem que Ellen White tinha advertido contra tal escolha.
O fato é que Ellen White deu um
conselho bem diferente sobre o assunto: “Requer mais graça, mais severa
disciplina de caráter trabalhar para
Deus na qualidade de... advogado...
introduzindo os preceitos do cristianismo nas ocupações ordinárias da
vida, do que desempenhar as funções
de reconhecimento missionário no
campo de ação. Requer rigorosa fibra
espiritual introduzir a religião no...
escritório [diríamos, corte de justiça?],
santificando os pormenores da vida
diária, e ordenando toda transação segundo a norma da Palavra de Deus.
Mas é isto que o Senhor exige”.1
A falsa dicotomia de um advogado
praticante versus um cristão praticante ainda persiste. Muito vêem estas
duas atividades como mutualmente
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irreconciliáveis. A rotina de um advogado apresenta desafios constantes à
sua fé e convicção religiosa. Há ocasiões quando precisamos reconciliar as
perícias de nossa profissão com as exigências morais de nossa fé. Como é
que os advogados, sabendo da culpa
de seus clientes, persistem em seguir
uma linha de defesa que poderia resultar em sua absolvição? Como é que
os advogados, na busca da “verdade”,
pesam e apresentam evidência que
pode ser contrária aos interesses de
seus clientes? Como é que advogados
lidam com clientes que, sob juramento, falsificam testemunho para vantagem própria? Estas tensões entre a lei
e seus motivos mais elevados são
constamente resolvidos pelo advogado cristão dedicado. Abraão Lincoln
observou certa vez que “a pessoa que
quer praticar advocacia devia resolver
ser honesto em todo caso; e se no seu
julgamento você não pode ser um advogado honesto, resolva ser honesto
sem ser advogado”.
A profissão de advogado existe desde os tempos primordiais. Um doutor,
um engenheiro e um advogado estavam argumentando sobre qual seria a
profissão mais antiga. O médico afirmou que, naturalmente, um médico
removeu a costela de Adão para criar
Eva. O engenheiro respondeu, “Naturalmente, um engenheiro deve ter
projetado o Jardim do Éden”. “Eu levo
vantagem sobre vocês dois”, o advogado se gabou. “ Antes de Adão e Eva,
antes do Jardim do Éden, antes da criação, havia um estado de caos, e
quem pensam vocês criou o caos?”
O imperador francês Napoleão disse certa vez que “a prática da advocacia é uma provação muito severa para
a pobre natureza humana. O homem
que se habitua à distorção da verdade,
e à exultação com o sucesso da injus-
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tiça, afinal, mal saberá distinguir o direito do errado.” Não foi William
Shakespeare em Henry VI que disse
“Matemos todos os advogados!”? Há
qualquer dúvida por que aqueles dentre nós que entramos na prática da
advocacia enfrentamos os obstáculos
do caminho, ou por que muitos outros foram aconselhados a não entrar
na profissão de medo de “perder sua
fé e sua alma”?
Um senso de justiça
Apesar de tais obstáculos, pioneiros
adventistas na profissão legal abriram
o caminho, colocando marcos para os
que os seguiram. Enfrentaram a crítica
e seguiram seu sonho. Estes pioneiros
eram motivados não pela opinião de
membros da igreja ou a opinião do
mundo mas por um senso de justiça e
zelo missionário, para se tornarem advogados a favor daqueles cujos direitos tinham sido espezinhados e para
testemunhar de modo que outros não
podiam. Suas ações aumentaram a
consciência de que advogados adventistas estavam lutando pela fé em áreas às quais só eles tinham acesso.
Quando entrei na escola de direito
no Canadá, havia apenas três advogados adventistas em todo o país. Em
poucos anos, este número cresceu
para mais de 30. O mesmo pode ser
visto em todo o mundo. Não somente
as fileiras de advogados adventistas
estão crescendo, mas um número cada
vez maior está achando que servir a
igreja numa capacidade oficial pode
ser tão agradável como prática privada. O Escritório de Consultoria Geral
(OGC) na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia mantém uma
lista de advogados adventistas em
todo o mundo. Na última contagem o
número excedia 1.000 em 68 países. O
OGC também publica uma revista bianual chamada JD a qual, além de artigos sobre advogados, também publica
uma lista completa de advogados adventistas.2
Hoje, muitos que seguiram seu sonho tornaram-se praticantes respeitados que ocupam posições judiciais,
servem em legislaturas, ensinam em
escolas de direito, defendem os opri-
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midos, formulam leis de modo a beneficiar a outros, e servem a igreja em
funções demasiado numerosas para
mencionar.
Penso em colegas distintos como
Daniel Nsereko, deão de direito na
Universidade de Botswana; o falecido
Jerry Wiley, vice-deão da Faculdade
de Direito, na famosa Universidade
do Sul da Califórnia; Daniel Basterra,
professor de lei constitucional na
Universidade Complutense em Madrid, juís do Tribunal de Apelação e
Negócios Públicos e diretor de Liberdade Religiosa da União Espanhola de
Igrejas.
Penso em Mary Atieno Ang’wa,
juíz do Supremo Tribunal de Quênia;
advogados Hevua e Salika que servem
no Tribunal Nacional da Pápua Nova
Guiné; o Juíz Terry Finney, aposentado, da Califórnia; John Bagnall do Tribunal Australiano de Compensação; e
Peter Jackson, juíz itinerante na Inglaterra. Todos estes indivíduos têm
sido os primeiros adventistas em seus
respectivos países a assumir posições
no judiciário.
O Juíz Jackson resume do melhor
modo para estes juízes pioneiros
quando escolheu como moto em sua
túnica oficial Laudate Deum, o latim
de “Louvai a Deus”. O Juíz Jackson
explica que escolheu o moto porque
“Deus tem o controle de minha vida”.
O escudo de armas também inclui
uma cruz no seu ápice, que é onde o
Juíz Jackson declara, “Quero que Cristo esteja em minha vida”. Cada um
destes pioneiros tem mostrado por
exemplo para nós que os seguimos
que estão lutando pela fé em arenas
às quais somente eles têm acesso.
Também penso em Lee Boothby,
vigilante defensor de questões constitucionais que tratam de relações entre
igreja e governo nos Estados Unidos e
além; Gerald Chipeur, perito constitucional no Canadá sobre liberdade
religiosa; e Miguel Tyner, o auxiliar
dos fiéis como conselheiro legal em
muitos casos de discriminação religiosa na América do Norte. Há outros
que usaram sua formação em direito
para melhorar a vida de membros da
igreja, para proteger os interesses da

igreja e para prover conselho a entidades da igreja, de modo que pudessem
livrar-se de dificuldades legais.
A lista acima não é exaustiva mas
somente representativa dos muitos
advogados altamente qualificados que
são devotos adventistas do sétimo dia.
Todo advogado a seu modo tem modelado, assistido e aconselhado a igreja. Muitos dão de seu tempo e perícia
para ajudar seus irmãos, assistir em
serviços da igreja, efetuar campanhas
evangelísticas e aconselhar em questões de liberdade religiosa como só
eles são capazes de fazer.
O impacto de uma escolha
Mal sabia eu quando fui questionado sobre minha escolha de carreira o
impacto que minha escolha teria não
só para mim mas também para outros.
Pouco tempo depois de começar a advogar, fui procurado por oficiais da
Igreja Adventista, que me pediram
ajudar um famoso causídico a tomar o
caso de um membro da igreja que tinha perdido seu trabalho como resultado de suas convicções religiosas e
sua decisão de não trabalhar no sábado. A fim de preparar o caso, este advogado tinha de compreender o sábado e seu significado para os adventistas — que dispensa sacerdotal não
funciona em questões de consciência
para adventistas do sétimo dia. Quando a preparação estava completa, ele
sabia tudo sobre a Igreja Adventista e
suas crenças. Esta preparação o ajudou a apresentar seu argumento legal
diante do Supremo Tribunal do Canadá o qual, numa decisão marcante,
decidiu a favor da liberdade religiosa
de um indivíduo e o direito de recusar
trabalhar no seu dia de descanso, e a
responsabilidade correspondente do
empregador de acomodar-se.
Sete anos mais tarde foi minha vez
de apresentar-me diante do mesmo
tribunal a favor da igreja. Era um outro caso envolvendo o sábado, o qual
teria fortalecido mais ainda os direitos
individuais e proteções. Com outros
dois advogados adventistas jovens, eu
Continuação na pág. 34
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Primeira Pessoa
De Marx a Cristo
Alexander Bolotnikov como contado a Gina Wahlen

A

lexander (“Sasha”) Bolotnikov sempre se considerou um comunista.
Afinal, seu avô tinha sido um coronel na KGB, seus pais o tinham encorajado a participar de coração em todas
atividades juvenis do Partido, e ele mesmo intencionava um dia ser um físico
nuclear, planejando projéteis para ajudar
defender sua Pátria.
Mas um dia, seus sonhos desmoronaram. O sistema que ele amava e apoiava
o traiu, negando-lhe o treino especializado que ele procurava. Tudo por causa de
uma pequena palavra estampada em seu
passaporte — “Yevrei” (Judeu).
Isso foi quando Alexander decidiu
descobrir suas verdadeiras raízes e o que
significa ser judeu. A jornada o levaria
eventualmente a Jesus Cristo.
Nós nos associamos com ele agora que
ele está para desfrutar sua primeira experiência judaica — um concerto apresentado pelo Rabino Shlomo Carlibach.

K

iev era conhecida por seu anti-semitismo e este concerto foi o primeiro evento judaico jamais na cidade. Placardes anunciando o concerto
tinham sido postos em toda parte, assim não foi surpresa que um grande
número de judeus iria ao Palácio da
Cultura naquela sexta-feira à noite.
Notei que muitos dos homens tinham
posto seus solidéos logo que entraram
no palácio.
Subindo a escadaria ao primeiro
balcão, achei meu lugar na fileira da
frente. Nunca tinha eu visto tantos
judeus — o salão para mil pessoas estava quase lotado. Para quase cada um
de nós, era nossa primeira introdução
a nossas raízes, nossa primeira afirmação pública de nossa herança cultural.
Ao se escurecerem as luzes, um homem de meia idade com barba subiu
ao palco. Segurava um violão, e eu
podia ver uma pequena banda atrás
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dele. As luzes do palco acenderam-se e
ele começou a falar em hebraico com
um tradutor russo a seu lado.
“Há quatro mil anos havia grandes
civilizações — os moabitas, os babilônios, os midianitas e os judeus. Mas
hoje, onde estão essas grandes civilizações? Foram-se todas, exceto os judeus. Estamos aqui esta noite. Depois
de quatro mil anos ainda estamos
aqui.”
Então iniciando com Êxodo, o Rabino Shlomo Carlibach começou a
nos ensinar nossa história de muitos
milênios mediante música e palavras.
“Através deste dia e noite, Ele nos
conservou vivos!” disse o Rabino Carlibach, referindo-se à primeira Páscoa
no Egito. “Quem é este ‘Ele’”? eu me
perguntava.
O rabino tangeu as notas introdutórias em seu violão, as quais foram
logo ligadas por uma batida sincopada
consistente no tambor e címbalos, seguidos de palavras que descreviam
Deus libertando Seu povo de todos os
seus inimigos através da história. Entretecidos com a melodia havia diversos sons interessantes e fora do comum vindo dos tambores, címbalos,
clarineta e violão. Foi a primeira vez
que ouvi tal música, e fiquei logo encantado.
A música, com suas palavras poderosas, me causaram uma grande impressão. Os cânticos continuaram a
rolar sobre mim — “Glorioso é Ele”,
“De Sião vem a Lei”, “Regozijai-vos!”
O rabino tinha arranjado o concerto
inteligentemente como uma revista
musical cobrindo a história e a fé judaicas — o Êxodo, Deus e Sua glória, a
Torá, a futura redenção de Jerusalém
pelo Messias.
Ao continuar ouvindo, achei a resposta a algumas de minhas questões.
“Deus está guardando o povo judai-

co”, disse o rabino. “Ele deve ser glorificado. Estávamos no Egito e Ele nos
salvou. Em Babilônia e Ele nos salvou.
Todas as nações daquele tempo desapareceram. Mas Deus nos conservou
em vida e temos permanecido um
povo separado entre as nações por milhares de anos”, disse o rabino. Quando a música reiniciou, o pensamento
lentamente começou a raiar em mim
que aqui havia mais do que cultura,
mais do que história. Comecei a reconhecer que a cultura judaica é misturada e baseada na religião. A música
que eu escutava não era apenas música folclórica — estes cantos eram sobre Deus. Reconheci que Deus era o
centro do pensamento judaico, e que
os judeus atribuem todos os grandes
acontecimentos a Ele. Estes eram conceitos totalmente novos para mim.
O Rabino Carlibach tangia seu violão, lentamente de início, enquanto
cantava. Depois de umas poucas frases, o ritmo acelerou, com o coro e os
pandeiros associando-se. Logo a audiência começou a bater palmas com o
forte ritmo do canto. Então subitamente tudo parou. “Que estais esperando?” perguntou o rabino. “Por que
sois relutantes?”
Num momento centenas de nós estávamos de pé. Diversos homens do
coro, com chapéus pretos de aba larga, pularam do palco para se unirem
conosco em nossa primeira dansa judaica.
Arrastado por um impulso irresistível, deixei meu lugar na galeria, e juntamente com diversos outros judeus
recém-descobertos, me dirigi para a
platéia. Aqui havia algo que sentia
como “meu” — mas era algo realmente desconhecido. Em todo caso, eu sabia que precisava estar ali.
Na platéia eu estava lado a lado
com outros. Ombro a ombro, ali está-
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vamos e agarramos os braços uns dos
outros e começamos a nos mover
como um carrossel gigantesco. A música recomeçou, e o rabino começou
onde havia parado. Logo comecei sentir que eu era realmente parte desta
grande nação com uma longa história,
uma nação que devia sua existência e
sobrevivência somente a Deus.

S

asha continuou sua procura, aprofundando-se mais e mais no pensamento
e na tradição judaicos, e no Velho Testamento. Ao continuar sua procura para
achar sentido real na vida, seu caminho
cruzou com os de muitos outros caracteres interessantes — desde adoradores de
Satanás até cristãos. A tensão cresceu até
que finalmente ele deparou-se com uma
decisão que não queria fazer.

M

inha mente estava remoendo
questões difíceis: Que farei com
minha vida? Que futuro me aguarda?
Virá o Messias um dia? E se Ele não
vier, que ou quem estou eu esperando? Que razões tenho agora para não
crer na profecia de Daniel 9?
Estava esperando que o Messias viesse e explicasse estas passagens difíceis, mas se Ele não viesse? Quem me
daria uma explicação? Existiria outra
explicação quando o texto parecia indicar tão claramente que o Messias seria morto antes da destruição do Templo?
Mas como podia ser que por tantos
séculos grandes rabinos como Rashi,
Maimonides e outros não puderam
descobrir o significado de Daniel 9?
Como explicar que o Talmude não
dava uma palavra de explicação? Com
efeito, em vez de dar uma explicação,
somente pronunciava uma maldição
sobre qualquer um que tentasse calcular as 70 semanas. E por que era proibido ler Isaías 53 na sinagoga? Lembro-me de várias conversações com
Talik e Oleg onde questões importantes sobre pecado e expiação tinham
sido levantadas. Estas questões estavam gritando em minha mente.
Como podia eu jamais fazer expiação
por meus pecados? Isaías 53 diz que o
servo sofredor pode fazê-lo, mas se
não aceito este servo sofredor como
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meu Messias, que farei com meus pecados?
Os argumentos de Oleg eram corretos. Esta oração de “Kol Nidrei” que
cantávamos em cada Yom Kippur realmente não ajudava resolver o problema do pecado. Parecia um ritual que
eu repetia para satisfazer meus sentimentos. Faço eu realmente tudo o que
a Torah requer que eu faça? Se não,
então tenho sido um pecador por
muitos anos e eu desesperadamente
precisava de Alguém para tirar meus
pecados.
E se Cristo é realmente o Messias?
Eu me perguntava. E se eu O aceitar?
Que pensarão de mim os outros estudantes na Yeshiva? Serei um traidor —
a pior coisa que um judeu pudesse ser.
Eles me chamarão “vykrest” — um judeu que foi batizado cristão.
“Vykrest” é uma palavra cheia de vergonha. Foi-nos dito que os “vykrests”
foram sempre nossos piores inimigos
— piores ainda que os jesuítas ou os
atormentadores da Inquisição.
Ao continuar lutando com estas
questões aparentemente sem resposta,
uma outra voz começou a falar mais
alto do que meus pensamentos: “Pese
todos os prós e contras. Que é mais
importante para você — ter uma expiação para seus pecados ou não ser
chamado traidor? E mesmo depois de
ter aceito Cristo como o Messias não
quer dizer que você está voltando as
costas ao judaísmo. Você não vai voltar à sinagoga e tentar fazer algo vil e
vingativo. Quem está você prejudicando por aceitar a Cristo? Está você
prejudicando um rabino? Como é que
sua decisão vai prejudicar a sinagoga?
A voz continuou: “Sua decisão é
uma questão pessoal. Não é negócio
de ninguém mais. E por sua decisão
você não vai prejudicar a mais ninguém. Mas se você não aceita Cristo e
seu pecados não são redimidos, não
vai isso prejudicá-lo? E se você achar
mais tarde que Cristo não é o Messias,
que é que você perdeu por aceitá-Lo
agora”?
Os argumentos eram razoáveis.
Nada mais havia a dizer. Tinha de fazer uma decisão, assim eu a fiz e caí
num sono tranqüilo.

Alexander Bolotnikov foi eventualmente
batizado na Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Mais tarde completou um mestrado
em religião na Andrews University e agora
leciona no Zaoksky Theological Seminary,
na Rússia. Seu endereço postal: Rudneva
Street, 43-A; 301000 Zaoksky, Tula Region;
Federação Russa. E-mail: zaokth@tula.net
Gina Wahlen é uma escritora em Cambridge, Inglaterra. O artigo é baseado no livro, True Believer, por Alexander Bolotnikov como narrado a Gina Wahlen (Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publ.
Assn., 1997). Este livro foi avaliado em
Diálogo 11:2, págs. 30, 31.

Diálogo grátis
para você!
Se você é estudante adventista e freqüenta uma universidade não adventista, a
igreja tem um plano que lhe permite receber Diálogo gratuitamente enquanto você
for estudante. (Aqueles que não são mais
estudantes podem assinar a revista Diálogo
utilizando o cupon na pág. 34.) Entre em
contato com o diretor do Departamento
de Educação ou do Departamento de Jovens da sua união e solicite que seu nome
seja inluído na lista de distribuição da revista para aquele território. Inclua na carta seu nome e endereço completos, o
nome da universidade que freqüenta, o
curso que está fazendo e o nome da igreja da qual você é membro. Pode também
escrever para os nossos representantes
nos endereços fornecidos na pág. 2, enviando cópia da sua carta para os diretores
departamentais de sua União, já mencionados acima. Na América do Norte, você
pode utilizar nosso número de telefone
de discagem gratuita, 1-800-226-5478
ou utilizar o fax 301-622-9627, ou
E-mail: 74617.464@compuserve.com ou
104472.1154@compuserve.com Caso todos esses contatos deixem de produzir resultado, escreva para o nosso endereço editorial na pág. 2.
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Advogados
adventistas
Continuação da pág. 31
compareci diante do Tribunal Supremo do Canadá representando um
membro da igreja. Nossa tarefa foi de
fazer a corte esclarecer as obrigações
de um sindicato trabalhista para acomodar e não bloquear as tentativas do
empregador de acomodar as convicções religiosas de um empregado adventista. Chegar até ao tribunal mais
alto no país já era uma façanha por si
mesma; para defender por questão de
princípio e para obter uma decisão judicial que afetaria muitos outros parecia ser uma tarefa intimidante — especialmente para três jovens advogados.
Mas Deus estava do nosso lado. Ele
prometeu que se fizermos nossa parte,
Ele intervirá e fará Sua parte. Essa intervenção veio quando os membros
do tribunal entraram no recinto. O
grupo de juízes que ouviam o apelo
incluía a pessoa que sete anos antes
tinha argumentado o caso de acomodação a favor de um dos nossos membros de igreja. Quando a decisão foi
anunciada alguns meses mais tarde,

foi uma decisão unânime concedendo
toda proteção da lei que tínhamos pedido. Com efeito, a decisão foi redigida pelo próprio juíz que anos antes tinha proposto os mesmos argumentos
a favor do membro adventista.
Não sabemos porque Deus permite
que certos eventos aconteçam, mas
cada um de nós foi posto em nossas
várias posições para um propósito especial. Nossas vidas deviam ser abertas à direção do Espírito Santo de
modo que a vontade de Deus seja feita
em nossa vida e possamos ser usados
como Seus instrumentos não importa
qual seja nossa vocação ou profissão.
Se somos abertos ao chamado de
Deus, Ele operará mediante nós de
forma poderosa e dirigirá a nós pessoas que precisam dEle. A profissão de
advogado provê tais oportunidades.
Está você considerando direito
como carreira? Se sua dedicação a
Deus e Sua verdade é firme, a resposta
devia ser um retumbante sim! Não só
para defender nossos semelhantes de
maus tratos, exploração e abuso, mas
também para partilhar o evangelho de
Cristo de modo tão singular que só

pode ser feito por alguém neste campo de trabalho.
Karnik Doukmetzian (B.A. Hons.,
LL.B., Universidade de Windsor) trabalha
como Advogado de Reinvindicação no escritório central do Adventist Risk Management Inc. Antes de assumir sua posição
presente, ele trabalhou como Consultor Jurídico e Diretor de Negócios Públicos e Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista
do Sétimo Dia do Canadá. Seu endereço é:
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
Maryland
20904;
E.U.A.
E-mail:
74617.2627@compuserve.com
Notas e referências
1. Ellen G. White, Mensagens aos Jovens
(Santo André, São Paulo: Casa Publicadora
Brasileira, 1985), págs. 215, 216.
2. JD é publicada em inglês em anos de
número par pela Associação Geral dos
Adventistas do Sétimo Dia, e está à
disposição gratuita para advogados e
estudantes de direito. As pessoas
interessadas em serem alistadas ou em
obter uma cópia podem escrever para
Robert W. Nixon, Esq.; General Counsel;
General Conference of Seventh-day
Adventists; 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, Maryland 20904, E.U.A. ou
use e-mail: bobnix@compuserve.com

Assinaturas

E

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

Assinatura anual (3 números): US$12,00; Números anteriores: US$4,00 cada.
Gostaria de me inscrever para Diálogo em:
❏ Inglês ❏ Francês ❏ Português ❏ Espanhol.
Números: ❏ Comece minha inscrição com o próximo número.
❏ Gostaria de receber os seguintes números anteriores:
Vol.____No___
Pagamento: ❏ Estou incluindo um cheque internacional ou ordem bancária.
❏ O número de meu cartão de crédito ❏ Master Card ou ❏ Visa
é ___________________________ Válido até (data) ________________
Por favor use letra de forma.
Nome:
_____________________________________________________________
Endereço:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

Guido Delameillieure

Cada um de nós gosta de sua aparência.

Mas aos olhos de Deus, é outra coisa que conta.

© Editions Vie et Santé

“O Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante
dos olhos, porém o Senhor olha para
o coração.”
—I SAMUEL 16:7

Diálogo 11:3 1999

35

É um mundo pequeno, afinal.
A Universidade Griggs, a
divisão de ensino superior
do Home Study International, oferece diplomas em
diversas disciplinas,
incluindo Religião e
Teologia. Estudantes do
mundo inteiro podem fazer
esses cursos na comodidade
de suas próprias casas. Não
é preciso viajar, porque o
sistema de fornecimento da
Universidade Griggs é feito
pelo correio, fax, telefone
e e-mail. Palestras e aulas
particulares estão
disponíveis em algumas
localidades. Para informarse melhor, escreva para
Griggs University, 12501
Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904-6600,
E.U.A., telefone para 301680-6570 ou consulte nosso
site em www.griggs.edu
Cursos Oferecidos:
Administração de Empresas
(B.S.)
Estudos Gerais (B.A., B.S.)
Psicologia (B.A.)
Religião (B.A.)
Terapia Respiratória (B.S.)
Teologia (B.A.)
Estudos Gerais (A.A., A.S.)
Concentração menor em
Administração de Empresas
Concentração menor em
Psicologia
Griggs University
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Intercâmbio
Amplie Sua
Rede de
Amizades

E

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

Vincennes Adoukonou: 28; solteira; terminou um curso de estudos sobre a família; interesses: música, viagens, esportes, leitura; correspondência em francês. Endereço: Morne Acajou; 97240 Le François; MARTINICA.
Nellie Aika: 22; solteira; cursou
matemática e computação na Universidade da Pápua Nova Guiné; interesses: música evangélica, cartões postais
e aprender sobre outras culturas; correspondência em inglês. Endereço: c/o
P.O. Box 1681; Port Moresby 121,
N.C.D. ; PÁPUA NOVA GUINÉ.
Karen Alcázar: 21; solteira; estuda
administração de turismo e inglês; interesses: aprender línguas, acampar,
colecionar cartões postais e chaveiros,
e cuidar de órfãos; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço:
Calle Eduardo Verdecio #1722, cerca
Plaza El Cóndor; San Pedro, La Paz;
BOLÍVIA.
Andrea Alegría R.: 25; solteira; terminou enfermagem na Universidade
do Chile; ativa na associação estudantil adventista local; interesses: cantar,
acampar, nadar e cozinhar; correspondência em espanhol. Endereço: Angamos 6860; Gran Avenida, p. 19, La
Cisterna; Santiago; CHILE.
Loida Alvarez: 29; solteira; completou um curso de educação elementar;
interesses: cantar, nadar, ciclismo e
cozinhar; correspondência em inglês.
Endereço: Mountain View Church;
Seventh-day Adventist Tsuen Wan
Circuit; Tsuen Wan; HONG KONG.
Iris Amezquita: 49; divorciada; enfermeira; interesses: música cristã e
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troca de idéias com pessoas de outros
países; correspondência em espanhol.
Endereço: Apartado 547; Toa Alta, Puerto Rico 00954; E.U.A.
Arnaldo R. da Silva Amorim: 29;
casado; ensina geografia, história e ciências numa escola adventista; interesses: natureza, política internacional e coleção de mapas; correspondência em português ou espanhol. Endereços: Rua Pernambuco, 343 Centro; 85801-010 Cascavel, PR; BRASIL.
E-mail: eacvel@certto.com.br
Fernanda Caroline de Andrade:

20; solteira; leciona inglês e espanhol
enquanto estuda Direito na Faculdade
de Direito do Sul de Minas; interesses:
música, viajar, trocar cartões postais e
ler sobre assuntos religiosos; correspondência em português, inglês ou espanhol. Endereço: Cândido José de
Souza, 77, Santo Antônio; 37550-000
Pouso Alegre, MG; BRASIL.
Diosenel Arévalo G.: 23; solteiro;
estuda teologia; interesses: viajar, explorar a natureza, estudar a Bíblia e
psicologia; correspondência em espanhol. Endereço: Universidad Adventista de Colômbia; Apartado Aéreo
877; Medellín; COLÔMBIA.
Jorge Luis Báez: 23; solteiro; estuda teologia; interesses: acampar, atividades de Desbravadores e colecionar
distintivos de Desbravadores; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Universidad Adventista Dominicana; Km. 74 1/2 Autopista Duarte;
Sonador, Bonao; REPÚBLICA DOMINICANA.
Donnette Bagot: 24; solteira; estuda sociologia na Universidade da Guiana; interesses: trabalhar com crianças, nadar, fazer novos amigos e esportes; correspondência em inglês.
Endereço: 34 Bent Street, Werk-enrust; Greater Georgetown; GUIANA.
Philip Baidya: 23; solteiro; faz um
curso de ciências no Bangla College;
passatempos: colecionar selos e moedas de outros países, desenho e música; correspondência em inglês. Endereço: SDA Mission; G.P.O. 80; Dhaka
1000;
BANGLADESH.
E-mail:
baumadm@bdcom.com
Rosangela Alves de Bastos: 22; solteira; estuda desenho industrial; inte-

resses: música, fotografia, natureza e
acampamentos; correspondência em
português, inglês ou espanhol. Endereço: Rua Everaldo Backauser No. 75,
Alto Boqueirão; 81720-330 Curitiba,
PR; BRASIL.
Maeshel Amit Batiancila: 21; solteira; estuda computação; interesses:
cantar, tocar piano, cozinhar e atividades ao ar livre; correspondência em
inglês. Endereço:
S.D.A. Church
Comp. Hs. #0019; San Pedro District,
Pagadian City; 7016 FILIPINAS.
Marius Butnaru: 23; solteiro; estuda administração de empresas e computação; interesses: música, fotografia, esportes e trocar idéias sobre assuntos atuais; correspondência em romeno, inglês ou francês. Endereço:
Berzelor Str., 9; 6500 Vaslui; ROMÊNIA. E-mail: mariusb76@yahoo.com
Eli Cardoso: 33; solteiro; formado
em contabilidade, agora leciona computação numa escola adventista; interesses: psicologia, boa música e vida
familiar; correspondência em português, inglês ou espanhol: Endereço:
Rua Dr. João Marcílio, 80; Vila São
Francisco; 12900-000 Bragança Paulista, SP; BRASIL.
Lorena Cazar L.: 27; solteira; completa um curso em educação elementar; interesses: ensinar crianças na Escola Sabatina e trabalhar com os Desbravadores, tocar violão, fotografia e
natureza; correspondência em espanhol. Endereço: El Inca, Calle Los
Guabos; Pasaje Pedro Izquierdo #122;
Quito; EQUADOR.
Ruth Cerón: 29; solteira; formada
em farmácia; passatempos: música,
voleibol, ciclismo e viagens; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Apartado Postal 4968; Santo
Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Jenni L. Co: 26; casada; tem diploma em sistemas de escritórios; interesses: excursão a pé, acampar, colecionar cartões postais e passar tempo
com a família e amigos; correspondência em inglês. Endereço: 2317
Knob Hill Drive, Apt. #3; Okemos, MI
48864; E.U.A.
Ricardo Delgado: 29; solteiro; formado em matemática e estuda compuInserção37
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tação; interesses: vídeo, esportes, dominó e música; correspondência em
espanhol, inglês, papiamento ou português. Endereço: Apartado 13; 3205A; Nirgua; VENEZUELA. E-mail:
rdpiunav@telcel.net.ve
Eduardo Andrés Díaz G. : 31; casado;
engenheiro civil; interesses: colecionar
selos, fotografia, tocar violão e filmes;
correspondência em espanhol. Endereço: Casilla 402; Correo de Talcahuano;
Talcahuano; CHILE.
Sarah Eakins: 22; solteira; contabilista que completou seus estudos na Universidade de Melbourne; interesses:
esportes, fotografia, viagens e estudos
culturais; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: P.O. Box 731; Lilydale, Victoria; 3140 AUSTRÁLIA. E-mail:
fjeakins@c031.aone.net.au
Tuai Doddridge Erapae: 21; solteiro;
estuda administração de empresas na
Universidade de Tecnologia; passatempos: música evangélica, cartões postais,
jardinagem e esportes; correspondência
em inglês. Endereço: Kamkumung SDA
Church; P.O. Box 1675; Lae, Morobe
Province; PÁPUA NOVA GUINÉ.
Bernard John Etultu: 27; estuda pedagogia no Batumba Teacher’s College;
interesses: cantar cânticos cristãos, ler e
fazer novos amigos; correspondência
em inglês ou swahili. Endereço: Box
1254; Musoma, Mara; TANZÂNIA.
Rosemary Flaviano: 32; solteira; formada em contabilidade; interesses: cantar, tocar violão, nadar e cozinhar; correspondência em inglês. Endereço: 199
Tsuen Wan Adventist Hospital; Tsuen
King Circuit; Tsuen Wan, N.T.; HONG
KONG.
Franco Forte: 26; solteiro; cursou
computação; interesses: psicologia e
medicina natural; correspondência em
espanhol. Endereço: 9a. Calle y 3a. Avenida; Puerto Barrios; 18001 GUATEMALA.
Marianela García: 30; solteira; cursou computação e inglês; interesses: psicologia, dar estudos bíblicos e colecionar adesivos de pára-choque; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Edif. 2, Apto. 24; El Purial (Ceballos); Ciego de Avila; CUBA.
Hanner Ricardo González: 23; solteiro; estuda medicina veterinária; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Calle Peralejo, Casa #7; Reparto Pueblo Viejo; Buena Ventura, Holguín; 82600 CUBA.
Myla Guadiana: 19; solteira; estuda
pedagogia; interesses: natureza, poesia,
viagens e voleibol; correspondência em
inglês. Endereço: Teacher’s Education
Inserção
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Department; Eastern Samar State College; 6800 Borongan, Eastern Samar; FILIPINAS.
Fabián Guambo: 27; solteiro; técnico em sistemas de computadores; interesses: basquete, tocar violão, viajar,
cantar música cristã em quarteto; correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Tulcan y Hurtado; Casilla
1140; Guayaquil; EQUADOR. E-mail:
fabianguambo@yahoo.com
Patricia Jara: 25; solteira; estuda pedagogia; interesses: crianças, coleção de
selos, pintura, esportes e música cristã;
correspondência em espanhol. Endereço: Tres Arroyos 2578, Barrio Japonés;
8332 General Roca, Río Negro; ARGENTINA.
Mabe Yves Joel: 22; solteiro; estuda
administração de empresas; interesses:
atividades juvenis, estudo da Bíblia,
música cristã e esportes; correspondência em francês ou inglês. Endereço: Adventist University Cosendai; Box 401;
Yaounde; CAMARÕES.
Sonia Mabel Kidruk: 27; solteira; estuda engenharia civil; interesses: esportes, computação, poesia e troca de cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço: Río Cuarto 1232; Oberá, Misiones; 3360 ARGENTINA.
Narcis E. Kilewo: 25; solteiro; operador turístico; interesses: negócios, jogar
xadrez, futebol e ler; correspondência
em inglês. Endereço: Box 8175; Moshi;
TANZÂNIA.
Martin Kio: 30; solteiro; formou-se
em teologia no Seminário Adventista
da África Ocidental; interesses: esportes, música evangélica, viagens e atividades de igreja; correspondência em inglês. Endereço: Adventist Seminary
High School; P.M.B. 21244; Ikeja, Lagos; NIGÉRIA.
Robson Luiz de Laia: 34; casado; estuda ciência de computação; passatempos: Internet, leitura, música e educação pela TV; correspondência em português, inglês, francês, italiano ou alemão. Endereço: ENA; Rod. PE 123, Km.
10; 55440-000 Belém de Maria, PE;
BRASIL. E-mail: ena@supranet.com.br
Luz Elena Laíno: 22; solteira; estuda
administração de empresas no Instituto
Universitário Adventista de Venezuela;
interesses: música, poesia, futebol e
acampamentos; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Apartado 13; 3205-A; Nirgua; VENEZUELA.
E-mail: laino76@hotmail.com ou
iunav@telcel.net.ve
Fine Valefiu Lalabalavu: 21; solteira;
estuda história, política, e turismo na
University of the South Pacific; passa-

tempos: culinária, voleibol, música,
e viagens; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 10010; Laucala Beach; Suva; FIJI. E-mail:
S97007732@student.usp.ac.fj
Dorell J. Lamboso: 23; solteiro; diplomado em psicologia; passatempos:
viajar, cozinhar, fazer novos amigos e
música; correspondência em inglês. Endereço: C. V. Ramos Avenue, Verde Apt.
#3; Taculing, Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Simon K. Lawrence: 27; solteiro; estudante de medicina; interesses: música
cristã, fotografia e leitura; correspondência em inglês ou Kiswahili. Endereço: Bugando Medical Centre; School of
Pharmacy; P.O. Box 476; Mwanza; TANZÂNIA.
Helen Layous: 24; solteira; estuda ciência secretarial; interesses: arte, música, literatura, coleção de selos e natureza; correspondência em francês ou inglês. Endereço: 47 Rue Lionel Royer;
72000 Le Mans; FRANÇA.
Gabriela López: 34; solteira; estuda
química e microbiologia; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Apartado Postal #97, Sucursal F;
Ciudad Universitaria; San Nicolás de los
Garza, N.L.; 66450 MÉXICO.
George Sale Lwande: 22; solteiro,
estuda direito na University of Nairobi;
passatempos: leitura, música e intercâmbio de idéias; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Box 313;
Suna; QUÊNIA.
Donna Joy Maghilom: 22; solteira;
estuda engenharia da computação; interesses: bordado, música, esportes, e
caminhadas na natureza; correspondência em inglês. Endereço: University
of Cebu; Computer Engineering Dept.;
Sanciangco Street; 6000 Cebu City; FILIPINAS.
Luis O. Mago: 29; solteiro; formado
em negócios bancários e finanças; estudando ciência da computação no Instituto Universitario Adventista de Venezuela; interesses: tocar violão, filmes,
esportes, e tudo em conexão com computação; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço:
Apartado 13;
3205-A; Nirgua; VENEZUELA. E-mail:
I_mago@hotmail.com
Jane R. Maiquez: solteira; diplomada
em matemática; leciona em uma escola
secundária adventista; interesses: música religiosa, culinária, jardinagem, leitura, e viagens; correspondência em inglês, tagalog, ilocano, cebuano, ou ilonggo. Endereço: Tirad View Academy;
Tumbaga, Quirino; 2721 Ilocos Sur; FILIPINAS.
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Helga E. Maldonado: 19; solteira; es-

tuda psicologia infantil; interesses: música e novas amizades; correspondência
em espanhol ou inglês, Endereço: Box
671; Joyuyal Puerto Rico 0064; E.U.A.
Harold Von Arais Manatad: 27; solteiro; formado em tecnologia industrial; interesses: qualquer jogo de bola, ciclismo, viagens e atividades de igreja;
correspondência em inglês ou tagalog.
Endereço: 9758 Rd. 4. V. Mapa St.; Sta.
Mesa; Metro Manila; 1016 FILIPINAS.
Mical Marcillo: 29; solteira; diplomada em administração de empresas;
passatempos: leitura, música e esportes;
correspondência em espanhol. Endereço; Puerto Ayora, Santa Cruz ; Galápagos; EQUADOR.
Ivanóvena dos Passos Martins: 20;
solteira; professora, estuda biologia; interesses: viajar, cantar, fisioterapia, e
trocar cartões postais e partituras de
música evangélica; correspondência em
português, inglês ou espanhol. Endereço: Rua Francisco Gueiros, 581, B. Heliopolis; 55290-000
Garanhuns, PE;
BRASIL.
Timothy Matsis: 25; solteiro; diplomado em Direito e Administração, agora fazendo pós-graduação em Direito na
Victoria University; interesses: esportes,
e-mail, música cristã, e assuntos sobre
liberdade religiosa; correspondência em
inglês. Endereço: 52 Monro St., Seatoun; Wellington; NOVA ZELÂNDIA.
María Esperanza Mejía: 46; solteira;
trabalha no comércio; interesses: relacionar-se com pessoas de outros países e
culturas; correpondência em espanhol.
Endereço: Centro Urbano San Bartolo;
Diagonal El Arenal #59; San Bartolo,
Ilopango; EL SALVADOR.
Shemelis MeSheSha: 31; solteira;
formada em administração de empresas; passatempos: natação, leitura, tênis
de mesa e de quadra; correspondência
em inglês ou amharic. Endereço: P.O.
Box 22235; Addis Abeba; ETIÓPIA.
Sharon Moffat: 26; solteira; estuda
contabilidade; passatempos: música,
atividades ao ar livre, colecionar moedas estrangeiras, notas bancárias, selos
e cartões postais; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 2271; Bulawayo; ZIMBÁBUE.
Nyirabu Musira: 23; solteiro; estuda
engenharia na Universidade de Dar-esSalam; passatempos: nadar, ver televisão, cantar e trabalhar com Desbravadores; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 35081; Dar-es-Salaam;
TANZÂNIA.
E-mail: nyirabum@hotmail.com
Lidia Cristina Nery: 27; divorciada;
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diplomada em educação física; dirige o
programa “Entre Amigos”; interesses:
todos os tipos de esportes; correspondência em português ou italiano. Endereço: Estrada Rio do “A” No. 892;
23080-350 Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ; BRASIL.
Samuel Muchira Njogu: 24; solteiro;
faz um curso na área de trabalho social
e desenvolvimento rural; passatempos:
lecionar, contar histórias, ajudar os pobres e testemunhar de Cristo; correspondência em inglês. Endereço Darshan Park, B/4 Ambey Building; Dp
Road, Bauer; Pune 411057; ÍNDIA.
Melvin S. de Ocampo: 22; solteiro;
estuda teologia; passatempos: jogar peteca, cantar, fazer excursões e aprender
de outras culturas; correspondência em
inglês. Endereço: Naga View College;
P.O. Box 6078; 4400 Naga City; FILIPINAS.
Guy-Serve Okou: 25; solteiro; técnico de controle de qualidade numa empresa agro-industrial; interesses: fotografia, viagens, música e agricultura;
correspondência em francês, inglês e
espanhol. Endereço: s/c Mme. Rose
Okou; 09 BP 277; Abidjan 09; COSTA
DO MARFIM.
Samuel Owusu-Ansa: 29; solteiro;
faz um curso de ensino da agricultura;
passatempos: voleibol, jardinagem e excursões; correspondência em inglês. Endereço: Blk 6 R14 A; University College
of Education; P.O. Box 40; Mampong,
Ashanti; GANA.
Martha Perdomo: 32; divorciada;
trabalha como enfermeira; interesses:
colecionar cartões postais, viajar, estudar e aprender de outras culturas; correspondência em espanhol ou inglês.
Endereço: Calle Laguno #14; Reparto
Aeropuerto; Ciego de Avila; 65400
CUBA.
Elizabeth Pérez M.: 19; solteira; estuda pedagogia pré-escolar; interesses:
artes manuais, desenhar panoramas,
música instrumental e colecionar cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço: Universidad de Montemorelos; Apdo. Postal #6; Montemorelos, N.L.; 67530 MÉXICO.
Diomary Pichardo: 27; solteira; estuda pedagogia; interesses: música cristã,
correr e ler; correspondência em espanhol. Endereço: Universidad Adventista Dominicana; Apartado 770; Sonador,
Bonao; REPÚBLICA DOMINICANA.
Dorka Quezada E.: 20; solteira; estuda línguas modernas; interesses: atividades ao ar livre, música cristã; fazer
novos amigos; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Universi-

dad Adventista Dominicana; Km. 741/2
Autopista Duarte; Sonador, Bonao; REPÚBLICA DOMINICANA.
Carlos D. Ramos G.: 28; solteiro; técnico em computação, sistemas de informação; interesses: viajar, computação,
natureza e fazer novos amigos; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Urb. Ind. Sur, Pje. 15 de Septiembre No. 17 B; Santa Ana; EL SALVADOR. E-mail: cdanilo@sal.gbm.net
Flávia Rezende: 24; solteira; estuda
enfermagem; interesses: música sacra,
servir a Jesus como missionária e aprender de outras culturas; correspondência
em português, inglês, espanhol ou
italiano. Endereço: Rua 41 No. 140,
Conj. JK; Bairro Jabotiana; 49000095 Aracaju, SE; BRASIL. E-mail:
luma@transnet.com.br
Regina Ribeiro: 22; solteira; professora elementar, estuda fisioterapia e
música; interesses: atividades relacionadas com reabilitação, osteopatia e futebol; correspondência em português ou
espanhol. Endereço:
Rua Fernanda
1517; 23520-130 Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ; BRASIL.
Romy Ricappa G.: 26; solteira; trabalha como assistente de farmácia, interessada em medicina e saúde; correspondência em espanhol. Endereço: Paseo de los Reyes 238-240 Urb. Las Lomas de la Molina Vieja; Lima 12; PERU.
Roy R. Rillera: 20; solteiro; faz um
curso de educação secundária; interesses: música clássica e cristã, fotografia,
aprender de outras culturas; correspondência em inglês. Endereço: Mountain
View College; College Heights; 8700
Malaybalay, Bukidnon; FILIPINAS.
Michelle G. Roberts: 20; solteira; faz
um curso de história; interesses: pintar/
desenhar, negócios internacionais e colecionar selos; correspondência em inglês. Endereço: Ella Boyd Hall; Avondale College; P.O. Box 19; Cooranbong,
NSW; 2265 AUSTRÁLIA. E-mail:
M_roberts1@avondale.edu.au
Wellington Gil Rodrigues: 25; solteiro; concluindo curso de pedagogia na
Universidade Estadual do Maranhão;
interesses: viagens, leitura, música religiosa e comunição pela Internet; correspondência em português, inglês ou espanhol. Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 2052; 65700-000 Bacabal, MA; BRASIL. E-mail: alef@bac.pop-ma.rnp.br
Syproz P. Rodriguez: 21; solteiro; faz
curso superior; passatempos: desenhar,
trabalhar com a juventude adventista e
ouvir música religiosa; correspondência
em inglês ou filipino. Endereço: Naga
View College; P.O. Box 6078; 4400
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Naga City; FILIPINAS.
Ethel Roldán: 20; solteira; estuda farmácia na Universidad San Carlos de
Guatemala; interesses: esportes, acampar, tocar instrumentos musicais e
trocar cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço: 1ra. Calle,
Lote 9, Sección “H”; Villa Victoria,
Zona 6 de Mixco; GUATEMALA.
Alberto de la Rosa: 31; solteiro;
completa treino como arquivista e
caixa de banco; correspondência em
espanhol. Endereço: Calle 4 Sur, Casa
#66; Detrás de Ens. Zuperón; Santo
Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Juliet Rosacina: 21; solteira; estuda
educação elementar; passatempos: viajar, jogar voleibol e tênis de mesa,
nadar e atividades juvenis; correspondência em inglês. Endereço: Naga
View College; P.O. Box 6078; 4400
Naga City; FILIPINAS.
Marily T. Sales: 20; solteira; estuda tradução e interpretação; interesses: esportes, tocar piano, ler e navegar na Internet; correspondência em
português ou inglês. Endereço: Av.
Aratans, 871, Apto. 114; 04081-004
São Paulo, SP.; BRASIL. E-mail:
mtsales@trycomm.com.br
Eduardo E. Sánchez: 34; solteiro;
formado em teologia e administração de empresas, ensina atualmente
no Instituto Universitário Adventista da Venezuela; interesses: leitura,
computadores, viagens, mergulho;
correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Apartado 13; 3205A; Nirgua; VENEZUELA. E-mail:
sanched@hotmail.com
Lorena Sánchez: 20; solteira; estuda física na Universidad Autônoma de
Chiriquí; interesses: ler, animais de
estimação, ajudar a outros e aprender
de outras culturas; correspondência
em espanhol, inglês ou português.
Endereço: Instituto Adventista Panameño; Apartado #76; La Concepción, Chiriquí; PANAMÁ. E-mail:
lorena_rosemary@hotmail.com
Nuria Sánchez: 28; solteira; estuda
enfermagem na Universidad Adventista de Centroamérica; interesses: esportes, resolver quebra-cabeças, colecionar cartões postais e trocar idéias;
correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: UNADECA; Apartado
138; Alajuela; COSTA RICA.
Doris Joy Santosidad: 24; solteira;
enfermeira registrada; interesses: colecionar selos e cartões postais, música,
esportes e alpinismo; correspondência
em inglês. Endereço: Mountain View
College; 8700 Malaybalay, Bukidnon;
Inserção D
40

FILIPINAS.
Sandra Serrano: 35; solteira; diplo-

mada em lingüística; passatempos:
leitura, música e esportes; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Puerto Ayora, Santa Cruz; Galápagos; EQUADOR.
Swedish H. K. Sianyaka: 25; solteiro; terminou curso superior e trabalha
como contador; interesses: jardinagem, estudar a Bíblia e livros sobre
profecia, evangelismo; correspondência em inglês. Endereço: c/o Mr. Chris
Mukkuli; Society for Family Health;
P.O. Box 50770; Lusaka; ZÂMBIA.
Maria Edleuza da Silveira: 31; solteira; terminou um curso de literatura
e agora estuda biblioteconomia; interesses: poesia, drama cristão e humor;
correspondência em português ou espanhol. Endereço: Estrada de Itapecerica, No. 1187, Bl. 02, Apto. 64;
05835-002 São Paulo, SP; BRASIL.
Carmen Soto T.: 41; solteira; formada em contabilidade; correspondência em espanhol. Endereço: Calle
37 entre 14 y 18, Edif. 1405, Apto. #2;
N. Gerona; 25100 CUBA.
Rosalie A. Tabanda: 24; solteira;
formada em educação secundária, ênfase em biologia; passatempos: ler,
cantar, esportes e tocar violão; correspondência em inglês. Endereço: 005
Gonsalez Residence; Datu Pian St.; Kidapawan, 9400 Cotabato; FILIPINAS.
Pedro A. Tamargo: 25; solteiro;
médico jovem cumprindo seu serviço
social nacional; interesses: saúde e
educação física, tocar violão, ajudar a
outros e conhecer pessoas de outras
terras; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço: Máximo Gómez
#114, a/ c Maceo y Simón Reyes; Ciego
de Avila; 65200 CUBA.
Ricardo Teixeira: 25; solteiro; especializado em trabalho social; interesses: esportes, acampamentos, música
e viagens; correspondência em português ou inglês. Endereço: B. Misericórdia No. 1, S. Jose; 9500 Ponta Delgada; Açores; PORTUGAL.
Marilou Vallejera: 22; solteira; estuda enfermagem; passatempos: ler,
jardinagem, cantar e fazer excursões;
correspondência em inglês ou tagalog.
Endereço: Su-ay; Himamaylan, Negros
Occidental; FILIPINAS.
Florence Vicil: 19; solteira; estuda
pré-medicina na Universidad de Puerto Rico, Mayaguez; interesses: cadetes
médicos adventistas, esportes aquáticos, música religiosa e educação física;
correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Box 4596; San Sebasti-

án, Puerto Rico 00685; E.U.A. E-mail:
dynamomelano@gurlmail.com
Jerry Washington: 40; casado e pai
de três filhos; formado em comunicação e planeja entrar na política local;
interesses: cantar, compor música, atividades evangelísticas e aprender de
outras culturas; correspondência em
inglês. Endereço: 4341 Scott Circle;
East Point, GA 30344-6413; E.U.A.
Emmanuel Yamoah: 22; solteiro;
estuda administração de empresas
com ênfase em contabilidade, na Valley View University; interesses: escrever poesia, ensinar crianças, fotografia
e evangelismo; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 73; Asokore, Koforidua; GANA.
Nilva Zeitoun: 31; casada; formada
em psicologia educacional, agora leciona; interesses: livros, poesia e troca
de idéias sobre educação e cultura;
correspondência em português ou espanhol. Endereço: Av. Couto Magalhães, 2320, Centro; 78110-400 Várzea Grande, MT; BRASIL. E-mail:
zeitoun@zaz.com.br

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 Email, 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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