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Cartas
Nunca se esqueça de
quem você é

N

o verão passado, minha esposa e eu levamos nossa filha ao aeroporto em
Washington, D.C. Ela estaria viajando para a River Plate Adventist
University, na Argentina. O tráfego até o aeroporto estava intenso e quando chegamos ao balcão de controle vimos que o expediente de atendimento já se
encerrara.Corremos para o portão de embarque na esperança de que os funcionários que lá atendiam pudessem nos ajudar em nossa aflição. Depois de ouvir nossa
história, e sendo aquele o último vôo de conexão, o funcionário concordou em
nos ajudar, sob a condição de que minha filha transportasse sua bagagem desde a
recepção até o portão de embarque.
Minha esposa não nos pôde acompanhar até o portão. De qualquer modo, ela já
havia conversado com nossa filha durante o percurso até o aeroporto, dando-lhe
conselhos sábios e orientações. Mas eu não tive a mesma oportunidade.
Enquanto ela se dirigia para o avião, eu queria dizer-lhe tantas coisas, mas não
havia tempo para discursos. Pude apenas dizer-lhe umas poucas palavras aos brados: “Filha, nunca se esqueça de quem você é!”
Paulo fez um apelo semelhante que se aplica a nós hoje. “Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja,
quer esteja ausente, ouça de vós que estais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho.” (Filipenses 1:27).
O que Paulo queria dizer? Primeiro, que a conduta de um cristão deve ser tão
clara, tão convincente e tão poderosa como o evangelho de Cristo. O evangelho
não é mitológico, mas é o poder de Deus para a salvação, o qual transforma vidas
e renova pessoas. A conduta de um cristão deve refletir os princípios do reino de
Deus, seja no estudo ou no lazer, no culto ou no trabalho.
Segundo, Paulo está argumentando que sendo visto ou não, dentro da comunidade da fé ou fora dela, o cristão deve ficar firme pelos princípios do evangelho.
Somos por vezes tentados a pensar que o cristianismo é uma capa que podemos
vestir e tirar, ao sabor do momento. Mas não temos uma conduta quando de joelhos e outra nos negócios; uma na igreja e outra na escola. O cristianismo não
admite tal dicotomia em nosso viver.
Terceiro, Paulo quer que sejamos testemunhas da fé do evangelho. Não depoentes comuns, mas testemunhas com mente e espírito. Não há lugar para vacilação
quando se trata do testemunho cristão. Com mente não dividida, com um enfoque acima de compromisso, o apóstolo quer que sejamos fiéis à nossa identidade
peculiar como cidadãos do reino, como proclamadores do evangelho.
Aos jovens adventistas nos campi ao redor do mundo, meu apelo é: “Nunca se
esqueçam de quem são.” Muitos de vocês podem ter deixado o lar pela primeira
vez, para longe dos olhares vigilantes de seus pais. Oxalá vocês encontrem novos
amigos e possivelmente outros jovens adventistas. Quem sabe você seja o único
adventista onde estuda. Mas lembre-se de quem você é.
A Bíblia em parte alguma sugere que a vida cristã seja fácil. José teve de viver no
Egito. Daniel não pôde escapar de Babilônia. Ester testificou de suas convicções em
Susa e Paulo esteve detido numa prisão romana. Não importa onde você se encontre, mas importa “quem você é”. Buscando poder celeste, sua vida será completa,
seu testemunho poderoso e seus estudos alcançarão um final grandioso. Maranata!

Muito além da Lei?
Como autor do livro Mas alla de la
Ley (Muito Além da Lei), apreciei a síntese positiva publicada na edição 12.2
da Diálogo, págs. 22 e 23). Contudo, desejo esclarecer dois pontos importantes
levantados pelo revisor:
1. O contraste entre a letra e o espírito da lei não significa para mim a exclusão de uma ou de outro, nem mesmo
separação, mas somente a diferença entre preceitos escritos e princípios vivos.
Creio que essa diferença, longe de ir
“além da evidência bíblica”, é repetidamente afirmada nas Escrituras. No sermão da montanha, Jesus faz referência
a diversos mandamentos (incluindo alguns do Decálogo) a fim de mostrar a
necessidade de ir além da letra da lei e
chegar até os princípios eternos que a
sustentam. Jesus não hesitou em dilatar
a compreensão de alguns mandamentos: “ouvistes o que foi dito..., mas eu
vos digo” (ver Mateus 5:21-48). Paulo
adverte seus leitores sobre o risco de
não perceber esta diferença: “A letra
mata, mas o espírito vivifica” (II Coríntios 3:6).
2. O convite para ir “além da lei”
não parte de mim, mas do próprio Cristo. Quando Jesus encontrou o jovem
rico, Ele o desafiou a não se contentar
com guardar os mandamentos apenas,
mas a renunciar a tudo e seguir a Jesus
(Mateus 19:16-21). Para mim “ir além
da lei” significa que, para o discipulado
autêntico, há muito mais envolvido do
que a satisfação com uma relação legal
com a lei. Isso exige rendição total e
uma relação pessoal com o Legislador
divino, que também é nosso Salvador,
Mestre e Senhor.
Os leitores que estiverem interessados num breve esboço da posição teológica que mantenho, podem consultar
meu artigo em Diálogo 11:1 (1999),
págs. 17-19, 28.
Roberto Badenas
Berna, SUÍÇA
104100.55@compuserve.com

Matei Bediako, Secretário
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia
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Cartas
Munição para a
confrontação
Desejo congratular a equipe editorial
de Diálogo por publicarem uma revista
que é ao mesmo tempo atraente e relevante. Cada número provê um filtro
crítico e a munição intelectual que os
universitários adventistas e jovens profissionais precisam para enfrentar as
idéias seculares tão prevalecentes nos
círculos cultos da sociedade. Parabéns!
Jorge Ble Castillo
Villa Hermosa, Tabasco
MÉXICO
blenol@prodigy.net.mx

Melhorar a distribuição
Estudo estatística na Universidade
Pedro Ruiz Gallo, e recentemente um
pastor adventista me mostrou a revista
Diálogo. Agora, depois de ler um número, passo-o a meus amigos na universidade. Mesmo estudantes não-adventistas gostam do conteúdo. Sou também
líder de jovens em minha igreja e acho
os artigos da Diálogo muito estimulantes. Será que os senhores poderiam enviar-me uma lista dos artigos já publicados? O problema é que a distribuição da
Diálogo aqui é limitada e irregular. Outro desafio que enfrentamos como estudantes adventistas é a tentação de assistir às classes no sábado ou mesmo fazer
provas, porque tememos nos atrasar em
nossos estudos ou mesmo fracassar nos
cursos. Orem por nós para que possamos permanecer fiéis às nossas convic-

ções e alcançarmos êxito em nossas carreiras.
Jenny Espinoza
Chiclayo, PERÚ
light_72@hotmail.com

durante a entrevista me inspiraram a
continuar pintando a beleza singular da
África.
Linus Boniphace Kagali
Iringa, TANZÂNIA

Os editores respondem:
Você vai receber, por via aérea, o índice
dos dez primeiros anos de Diálogo (19891998). Se achar que certo artigo poderá ser
útil numa reunião de jovens, faça-nos saber
e lho enviaremos. Para manter o custo da
revista baixo, remetemos lotes de nossa revista ao diretor de educação ou ao departamento de ministérios jovens de cada União,
consoante encomenda. Eles, por sua vez,
organizam a distribuição da revista dentro
do território da União. Comunique-se com
algum deles e solicite-lhe que seu grupo de
estudantes universitários seja inscrito entre
aqueles que recebem Diálogo gratuitamente. Oramos para que Deus dê a você e a
seus amigos coragem para honrar o sábado. Lembre-se: Deus honra aqueles que O
honram.

Profundamente tocado

Inspirado a pintar

Comunicação mundial

Embora os exemplares da Diálogo
cheguem a meu país com bastante atraso, desejo agradecer-lhes por publicarem uma entrevista com o artista adventista, Nathan Greene (6:2). Como
jovem artista lutando com recursos limitados e a pouca compreensão do papel do artista na vida, desejo transmitir
ao Sr. Greene minha admiração por seu
talento e realizações. A qualidade de
seu trabalho e as declarações que fez

Como estudante de comércio na
Universidade de Papua-Nova Guiné,
quero que saibam que sou grande admirador da Diálogo. Todo número que cai
em minhas mãos é bem-vindo. Além
dos artigos e entrevistas, “Intercâmbio”
me proporciona o único meio de comunicação com jovens adventistas que escolhem freqüentar faculdades e universidades públicas em todo o mundo.
Deus seja louvado!
Wake Mangu
PAPUA-NOVA GUINÉ
bigime@upng.ac.pg

Fiquei profundamente tocado com o
testemunho pessoal de Edmond Cao
(Diálogo 11:1). Sua jornada desde o ateísmo para a fé, inspirada e guiada pela
amizade com dois professores adventistas de línguas na China, é realmente
notável. A história de Cao também me
encoraja a fazer de Jesus o enfoque de
minha vida e a comunicar Seu amor a
meus amigos não-adventistas. Sempre
me orgulho de partilhar a revista Diálogo com outras pessoas. Por favor, continuem a publicar histórias que fortaleçam nossa fé e nos incentivem a nos
aproximarmos mais de Deus.
Richmond Lwanga
Pune, ÍNDIA
Iwangarichie@usa.net

Cristão
O que o faz
pensar que meu
salário seja tão
reduzido?

Eu tomei sua contribuição anual
para a igreja e a multipliquei por
dez!
© Joel Kauffmann

Oi, Pontius. Estou dando
cestas de alimento a
membros da igreja pobres.
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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; EUA. 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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Conversa interior:
Como fazê-la funcionar
Nancy J. Carbonell

Um processo de cinco passos
que podem mudar sua vida.

Q

uando crianças, costumávamos
caçoar daqueles que víamos falando sozinhos, não é certo? Ríamos e dizíamos que estavam ficando
birutas! Porém, os psicólogos dizem que
todas as pessoas fazem isso diariamente. Falamos conosco mesmos sem parar
e o que nos dizemos afeta permanentemente nossos pensamentos, interpretações e comportamento. Guiamo-nos,
humilhamo-nos, apoiamo-nos, criticamo-nos, motivamo-nos e duvidamos de
nós mesmos nesse diálogo interior.
O que nos dizemos pode pressionarnos, fazer-nos desmaiar, acalmar-nos ou
fazer-nos vencer nossos temores. Suponhamos que você esteja procurando
um emprego e lê um anúncio interessante. E agora, deve apresentar-se para a
entrevista? Muito vai depender do que
dirá a si mesmo. Se pensar: “Puxa, nunca conseguirei aquele emprego. Não há
possibilidade alguma de me escolherem”, é quase certo que não fará qualquer tentativa a respeito. Porém, se disser: “Bem, esse é um desafio, mas acho
que posso conseguir. Vou tentar”, o
modo positivo de encarar a situação vai
encorajá-lo a marcar a entrevista.
Por estranho que pareça, a conversa
consigo mesmo é como uma profecia.
Aquilo que por tanto tempo você pensa
que irá acontecer, acaba se concretizando.
Como interpretamos os acontecimentos no autodiálogo
Outro fato interessante quanto à
conversa consigo mesmo, é que ela afeta a maneira como interpretamos os
acontecimentos. Muitos entendem que
tudo o que acontece em sua vida faz
com que se sintam zangados, ofendidos, abatidos ou ansiosos. Graças ao
trabalho de Albert Ellis, Aaron Back e
Daniel Melchenbaum, só para mencio-
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nar uns poucos, sabemos que é nossa
atitude mental diante das ocorrências
da vida, o que realmente produz reações diante de qualquer situação.
Por exemplo, um rapaz traz para a
namorada uma dúzia de rosas vermelhas. Ela o observa chegando e pensa:
“Ele realmente me ama. Sou preciosa
para ele. Ele se lembrou do meu aniversário!” Qual, você pensa, será sua reação? Positiva, sem dúvida. Mas, por outro lado, suponhamos que ela diga a si
mesma: “Esse sujeitinho! Ele sabe que
descobri que ele tem saído com a Patrícia e agora traz flores para me agradar!
Não quero mais nada com ele!” Como a
namorada irá enfrentá-lo agora? Provavelmente de maneira pouco amistosa.
Mesmo que ele diga, meloso: “Mas é somente a você que eu amo”, se ela não
mudar de idéia a seu respeito, a reação
será negativa.
Se ela ficará deprimida ou não vai
depender do que dirá a si mesma. Imaginemos que cisme: “Eu não sirvo para
nada. Ninguém gosta de mim e é por
isso que ele está saindo com outra”, então é quase certo que tal pensamento
diminuirá seu amor-próprio, e possivelmente lhe trará uma depressão. Se, contudo, diz a si mesma, “Alegro-me por
ter descoberto como ele é. Mereço algo
melhor. Estou disposta a esperar por alguém que me ame como mereço”, então poderá esquecer mais rapidamente
o acontecido.
Você percebeu que não é propriamente o evento que afeta os sentimentos, porém o que cremos e nos dizemos
sobre ele.
Conversa interior negativa
Uma das histórias bíblicas que ilustra
quão poderosa é a conversa consigo
mesmo acha-se em I Reis 18 e 19. Nela
Deus pede a Elias para confrontar o Rei
5

Acabe, a Rainha Jezabel e seus 450 profetas de Baal, a fim de pôr às claras
quem era mais poderoso – Baal ou o
Deus de Israel. Após um longo dia, depois de observar os profetas de Baal gritarem e suplicarem a seu deus sem êxito, Elias entra em cena e faz uma oração
simples. Subitamente, o sacrifício que
havia sido encharcado com água é devorado por um raio do céu. Tão logo
Elias orou pedindo que a seca de três
anos terminasse, os céus “se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma
grande chuva” (I Reis 18:45).
Que dia vitorioso para o profeta e todos os adoradores de Deus! O poder divino se manifestou diante de todos.
Mas é estranho que logo depois desse
triunfo, Elias ficou tão temeroso diante
de Jezabel que não somente fugiu para
o deserto para se esconder, como também desejou a morte: “Toma agora a
minha vida” (I Reis 19:4). Isso parece
incrível! Como pôde Elias num minuto
ter experimentado o grande poder de
Deus, e em seguida fugir amedrontado?
Esse é um bom exemplo de uma irracional conversa interior. Provavelmente
Elias tenha cogitado: “É melhor eu sair
daqui. Jezabel vai me matar. E se Deus
não puder me ajudar? Estou perdido!”
Embora o profeta estivesse cercado por
patentes mostras do poder de Deus, sua
conversa negativa o derrotou.
Fugindo do negativo
Graças a Deus podemos livrar-nos da
conversa interior negativa e fazer com
que nossos pensamentos trabalhem a
nosso favor, e não contra nós. Como?
Experimente estes cinco passos:

Vou
despencar!
Jamais poderei
voar!

Primeiro: ouça sua conversa interior e
treine-se para ouvir os exatos pensamentos que produzem suas emoções.
Visto que nossas atitudes e crenças se
desenvolvem através da vida e, por vezes, resultam do feedback que recebemos de pessoas queridas, professores,
amigos, etc., elas tendem a ocorrer num
nível inferior de consciência. Sintonizando os pensamentos, identificandoos e avaliando-os, podemos decidir
como vamos reagir a uma determinada
situação. Podemos mudar os pensamentos que nos levam ao fracasso somente se primeiro os reconhecermos.
Se você não os identificar, eles continuarão a dominar sua mente.
Segundo: Identifique as mensagens desfavoráveis em seu diálogo interno. Esclareça o que está desvirtuando e debilitando seus pensamentos. Palavras-chaves
como “nunca”, e “sempre” são absolutas. Afirmações como “Nunca entrarei
no time” ou “Sou sempre um fracasso”,
não somente são destrutivas como
também irracionais. Suponhamos que
você queira praticar um novo tipo de
esporte – esquiar, por exemplo. Se cai
com freqüência, tende a ficar frustrado.
Em sua conversa interior você poderá
ouvir o corpo dizer que está fora de forma e que devia se preparar melhor para
o que pretende. Não é assim? Se é, faça
algo a respeito. Fique nos declives mais
fáceis, tome lições de esquiação, adote
um plano diário de treinamento. Caso
porém, ao ouvir a conversa interior, disser a si mesmo: “Sou burro e nunca
aprenderei a esquiar”, isso está indicando que você impôs barreiras ao próprio
sucesso.

Endireite-se,
garoto! Atitude é
tudo!

Desenhado por David Carbonell

6

Terceiro: Procure livrar-se das palavras
negativas, dizendo a si mesmo: “Chega!” Esse posicionamento o ajudará a
escapar do ciclo negativo no qual provavelmente se encontra. Quanto mais
cedo puder excluir essas atitudes, tanto
melhor.
Quarto: Substitua a conversa negativa
por posturas positivas. Inserir o positivo
tão depressa quanto possível é a chave.
Por exemplo, se você se apanhar dizendo: “Nunca passarei no exame”, interrompa esse pensamento negativo imediatamente e substitua-o por outro
mais racional e correto, tal como, “Posso passar se me preparar adequadamente para o exame. Não sou bobo. Já passei em outras provas. Vou começar a
estudar neste minuto”. Esse pensamento não somente é mais verdadeiro,
como também substitui a atitude negativa por uma positiva e produtiva.
Quinto: Mantenha um relacionamento
íntimo com Deus, permitindo que Ele habite em você, de modo que Sua paz e palavra estejam no interior do coração, “em
toda sabedoria” (Colossenses 3:16).
Uma vida dedicada a Deus motiva-nos
a dizer: “Cristo vive em mim” (Gálatas
2:20), e mostra que escolhemos ser influenciados por Sua Palavra. Ao passo
que os pensamentos de outras pessoas
têm origem em suas próprias mentes e
são afetados por si mesmas e por outros, os cristãos crêem que podem ser
influenciados pela conversa interior
que tem sua origem no reino espiritual.
Em outras palavras, a mente humana
pode achar novos recursos em Deus, o
qual tem condições de direcionar e
aprimorar o diálogo interior. Pensamentos como “Não sou bom para
nada” podem ser transformados em
“Deus me ama tanto que enviou Seu Filho para morrer em meu lugar e conceder-me vida eterna. Sou valioso para
Ele” (João 3:16). Mensagens do tipo “estou só e não tenho ninguém” podem
ser trocadas pelas confortadoras palavras de Cristo: “Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós” (João 14:18).
Os pensamentos de Paulo, quando
compreendidos à luz da importância de
Continua na pág. 33
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Ecologia, biodiversidade e
criação: Um enfoque estrutural
Henry Zuill

A ecologia atesta que vida é
necessária para gerar vida,
dando assim testemunho da
criação literal.
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J

ohn Ashton crê em Deus. Esse notável homem de ciência acredita no relato bíblico da Criação. Ele ficou surpreso quando outro cientista lançou
um desafio público ao criacionismo
numa convenção havida na Universidade Macquarie, em Sydney, Austrália.
Nesse ensejo, um discursante apresentou evidências em favor do relato bíblico da Criação. O desafiante ironizou,
porém, dizendo que não poderia crer
que houvesse alguém com Ph.D. que
cresse na criação literal de seis dias. À
essa altura, um convencional presente
mencionou os nomes de alguns cientistas crentes na criação, incluindo o Dr.
John Ashton. Quando John soube da
conversa havida em plenário, pois não
se achava presente na ocasião, aceitou o
desafio de provar a certeza criacionista.
O resultado foi a maravilhosa coleção
de artigos, Em Seis Dias: Por que 50 Cientistas Escolheram Crer na Criação.1
Quando recebi o convite para contribuir com um artigo, compreendi de início que deveria escrever especificamente sobre a criação em seis dias, de uma
perspectiva científica. Essa não era a intenção de John. Eu cria na criação em
seis dias, mas não por razões científicas.
O que alguém poderia dizer sobre isso a
partir de uma perspectiva científica?
Como poderia eu fornecer evidências
científicas de que a Terra e a vida foram
criadas em seis dias literais? Eu sabia
que havia muitas áreas do criacionismo
que podiam ser estudadas cientificamente, mas não pensava que a criação
em seis dias fosse uma delas. Pensava eu
que ela deveria ser aceita estritamente
pela fé no relato bíblico.
Então surgiu como um relâmpago,
uma convicção ao mesmo tempo luminosa e excitante. Como ecologista, eu
havia estado à procura de evidências de
desígnio inteligente no nível ecológico,

mas, subitamente, esses fragmentos
comprobatórios se juntaram para apoiar a criação em seis dias. Escrevi, pois,
um capítulo para o livro.
A hierarquia estrutural e a evidência de desígnio
Desde cedo nas universidades, os estudantes de biologia geral aprendem
sobre hierarquia estrutural da matéria
(ver Figura 1). Partículas subatômicas se
reúnem em átomos, que por sua vez
formam moléculas e macromoléculas.
Essas se juntam formando sucessivamente organelas, células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. Em todo nível de vida, desde a célula aos sistemas
orgânicos, há diferentes complexos independentes — organismos unicelulares, organismos tissulares e assim por
diante, até organismos com sistemas orgânicos. Daí, diferentes organismos
constituem-se em comunidades que,
num ambiente não-biológico, formam
ecossistemas.2 Ecossistemas em torno
do globo constituem a biosfera. Abaixo
do nível celular, não há entidades consideradas viventes. Acima do nível orgânico, temos a área ecológica na qual
diferentes organismos relacionam-se
uns com os outros e com seu ambiente
não-biológico.
Em todos esses níveis, há evidências
de desígnio inteligente, se quisermos vêlas com isenção de ânimo. A complexidade estrutural de cada nível desafia a
idéia de que tal complexão possa ser
resultado de acontecimentos fortuitos.
Não obstante, muitos não vêem as coisas desse modo; aceitam que a complexidade estrutural é o resultado de eventos naturais, mesmo quando parece não
haver maneiras disso ocorrer.
A idéia de desígnio inteligente na
Natureza tem sido aceita desde há muito, embora durante os últimos 100 ou
7

150 anos venha sendo opinião minoritária entre os cientistas. Alguns filósofos antigos viram indicações de desígnio na Natureza. No final do século 18,
William Paley, teólogo e filósofo inglês,
sugeriu que ninguém pensaria num relógio sem relojoeiro. Pela mesma razão,
ele argumentava que as complexidades
da Natureza, entre elas o olho humano,
por exemplo, não podiam ser explicadas sem um Criador.
Os escritos de Paley eram leitura
obrigatória nas universidades britânicas. Charles Darwin leu suas obras e ficou fascinado inicialmente com as opiniões do filósofo, mas depois as rejeitou. Apesar disso, deve ter ficado um
resquício de dúvida em sua mente, porque Darwin disse que o olho, com sua
complexidade incrível, deixava-o doente. Mesmo hoje, a influência do pensamento de Paley perdura. Richard Dawkins intitulou um de seus livros, The
Blind Watchmaker. Na obra, o autor tenta mostrar que complexidade na Natureza é o resultado do acaso e não de desígnio inteligente. Assim, depois de
quase 200 anos, o argumento de Paley
ainda está sendo discutido.
Evidência específica de desígnio
O valor dado à evidência específica
de desígnio inteligente depende de
onde uma pessoa a procura. Se a evidência observada é de nível básico na
hierarquia estrutural, a conclusão tirada
pode ser bem diferente do que se ela
ocupar um lugar superior no plano. O
lugar onde alguém procura evidências
pode ser determinado pela especialização do observador. A parte inferior da
estrutura da Natureza é domínio da física; o domínio seguinte é objeto da química; e o superior pertence à biologia.
O recente ressurgimento do interesse
voltado ao desígnio inteligente começou com a descoberta de que um grande número de constantes físicas fundamentais no Universo estavam delicadamente relacionadas com as necessidades dos sistemas vivos. Se fossem diferentes, mesmo por minúscula fração, a
vida seria impossível. Isso é conhecido
como o Princípio Antrópico. Muitos físicos acham nele razões para crer num
Deus Criador. Outros, considerando im8

Figura 1 — A hierarquia estrutural
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própria essa interpretação, imaginaram
múltiplos universos, de modo que por
puro acaso um deles possuiria as condições necessárias à manifestação da vida.
Que não há a mínima evidência em
apoio à teoria dos universos múltiplos,
parece ser-lhes irrelevante.
As constantes físicas fundamentais
provêem os recursos físicos e químicos
requeridos pelos seres vivos. Em geral,
elas oferecem evidências de desígnio
que se situam inferiormente na hierarquia estrutural da Natureza ou fora
dela. Dessa perspectiva, somente as
condições físicas e químicas básicas necessárias ao desenvolvimento da vida
foram providas. Conseqüentemente, alguns físicos, impressionados com a evidência, também aceitam o argumento
de que Deus usou a evolução, no sentido lato, como instrumento da criação.
São evolucionistas teístas.
Outros cientistas encontram evidências de desígnio na bioquímica, as quais
consideram como irredutivelmente
complexas. Para eles, Deus era um pouco mais ativo. Eles podem admitir a hi-

pótese de que Ele criou as primeiras células e a evolução fez o resto. Esses sábios podem também ser considerados
evolucionistas teístas.
Se há, em nível mais baixo, evidências de desígnio que intrigam alguns físicos, e se há, também, evidências em nível bioquímico, não sugeriria isso a possibilidade de encontro de mais evidências nos níveis superiores da hierarquia
estrutural? Ademais, quanto mais alta a
evidência na escala estrutural, tanto
menos opções de interpretação.
Comecei a inquirir se havia evidências no topo da hierarquia estrutural —
o nível ecológico. Esse é o nível que trata de relações múltiplas entre organismos e seu ambiente não-biológico. Se
houvesse evidência de desígnio inteligente em todos os níveis da hierarquia
estrutural da Natureza, e especialmente
no topo, então seria muito difícil esperar que apenas o acaso cego pudesse explicar a existência e a variedade de seres
vivos. Creio que há tal evidência: a visão do alto.3
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Figura 2 — Algumas trocas de serviço associadas com uma árvore

Serviços recebidos:

Proteção
CO2
(da respiração)
Controle
de peste
Polinização
Dispersão
de semente
Nutrientes do
solo oriundos
da putrefação
Microrraízes

Biodiversidade e criação
O termo biodiversidade entrou em
uso popular há pouco tempo. Refere-se
ele às muitas e diferentes espécies que
encontramos no mundo natural, bem
como às diferentes populações de espécies com suas muitas variações genéticas e os inúmeros serviços ecológicos
que prestam. Desde a primeira referência (1986) até hoje, centenas de artigos
têm sido publicados sobre o tema da biodiversidade.
Estudos em biodiversidade têm comprovado uma rede intrincada de interdependências entre os seres vivos. Sabese que os sistemas ecológicos são mais
dependentes entre si do que se imaginava. Com efeito, Peter Raven, do Jardim Botânico de Missouri, sugere que
quando uma planta é exterminada, 10 a
30 outros organismos a seguirão no
processo de extinção.4 Assim, as interrelações são muito íntimas. Felizmente,
os sistemas ecológicos também possuem complexos de apoio, de modo que
os efeitos do abuso não sejam tão
abrangentes como se esperaria. Isso é
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Serviços providos:
Novos habitats
e nichos
Reedição albedo
O2 (da fotossíntese)
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ninhos e materiais
Húmus
Cobertura
e proteção
Erosão, seca e
controle de inundação
Sombra e controle
de microclima
Regulagem do
clima global

possível porque diversas espécies podem prestar serviços ecológicos similares. Essas espécies são chamadas de redundantes. Além disso, mesmo sistemas redundantes podem não funcionar
em todas as circunstâncias, assim que
alguns deles são considerados dispensáveis.
Nossa compreensão de biodiversidade tem sido deduzida, em grande medida, do dano e destruição do sistema
ecológico. À medida que certas espécies
se tornam raras ou extintas, o efeito
ecológico de perda mais ampla torna-se
evidente.
A maior parte da preocupação com
os estudos de biodiversidade tem se
concentrado na salvação das espécies
em perigo. De início, os esforços procuravam apenas manter os números populacionais das espécies, mas logo tornou-se evidente que para salvar espécies em perigo, exigia-se a preservação de
sistemas ecológicos inteiros. Toda espécie tem seu sistema de apoio ecológico
e os componentes de cada sistema de
apoio têm seu próprio conjunto de am-

paro. Podemos expressar o conceito do
seguinte modo: A vida na Terra torna a
vida possível, o que significa que seres
viventes foram feitos para se apoiarem
mutuamente. Isso deveria surpreendernos? Foi a conservação de espécies, naturalmente, que recebeu a atenção primária, porém, as implicações mais amplas desses sistemas interdependentes
tornaram-se agora claras.
Relações mútuas e benéficas são comuns na Natureza. Com efeito, é provável que a maioria das relações naturais
sejam desse tipo. Numerosos exemplos
de relações interdependentes poderiam
ser dados, mas o espaço não permite.
Contudo, a Figura 2, utilizando-se de
uma árvore, ilustra os serviços que ela
tanto provê como recebe. O leitor é
convidado a relembrar outras espécies
de relações como as de solo, que são de
benefício mútuo.
Há também relações negativas e
morte na Natureza, mas elas parecem
ter resultado da perda de espécies, danos genéticos e outros impactos negativos. Sistemas ecológicos, enquanto organismos, estão agora degenerados. O
cristão vê esses problemas como tendo
sido previstos pelo Criador em Suas palavras a Adão e Eva, depois da Queda
(ver Gênesis 3:14-19). Embora as relações negativas sejam mais dramáticas e
possam mais facilmente capturar nossa
atenção, parece mais provável que as
relações benéficas, de longe, as superam
em número. Em conseqüência, a interdependência observada nos seres vivos
agora sugere que essas relações foram
criadas intencionalmente. A ecologia
original teria sido diferente da de hoje.
Todavia, não se pode duvidar de que
havia uma ecologia original. O próprio
relato da Criação faz referência a relações reprodutivas e de alimentação. A
ecologia parece tão necessária para a
vida como as ações de comer e respirar.
Com efeito, sem ecologia o ar não seria
próprio para respirar e os nutrientes
minerais não estariam acessíveis às
plantas, nossa fonte de alimento.
Fazendo a conexão
Quando John Ashton pediu-me que
Continua na pág. 32
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Antes do seu tempo?
A Reforma religiosa do século 15 na Rússia

Oleg Zhigankov

Uma história notável, não
muito conhecida, mas
desafiante para os cristãos de
hoje.

10

C

onsulte uma enciclopédia, pergunte a um estudante de história, fale
com um pastor. A palavra reforma recorda o movimento religioso do
século 16 que desafiou a Igreja Católica
Romana na Europa. Lutero, Calvino e
Zuínglio são nomes que emergem como
seus pioneiros. Mas quase um século
antes, a Rússia teve sua própria reforma
a qual, infelizmente, não recebeu a merecida atenção. Ela também produziu
heróis que defenderam a verdade bíblica e enfrentaram autos de fé que tentavam apagar os raios luminosos da renovação religiosa. Esse movimento tinha
o potencial de mudar não só a história
da Rússia como também o status religioso do Ocidente.
O princípio
A reforma russa começou com o movimento de Novgorod-Moscou, uma
corrente intelectual e religiosa que floresceu nessas cidades. É difícil ser preciso sobre sua data de origem. Servitski,
um historiador russo, declara: “Procuramos descobrir... de onde essa heresia
proviera... Examinando cuidadosamente todas as fontes, chegamos à conclusão que nela não há um começo claro.1
Referindo-se a esses “hereges”, outro
historiador, A. I. Klibanov, assevera que
eles “apareceram mesmo antes dos séculos 13 e 14”.2 Em razão dessa teologia
ter suas raízes na Bíblia, o movimento
não foi afetado pelo cristianismo bizantino. Visto os adeptos do movimento
não serem muito numerosos, sua atividade foi pouco notada através dos séculos; sua eclosão e crescimento ocorreram no século 14.
O século 15, na Rússia, foi um período de transição no qual o país dividido
forjou uma monarquia absolutista. Esse
processo, com a emersão de novas classes sociais e novos modos de pensar,

tornou-se solo fértil para o desenvolvimento de um movimento religioso parecido com o protestantismo. Tal movimento recebia apoio até no seio da própria família real, incluindo Dimitry, o
primeiro czar coroado, e muitos membros da nobreza, clero e milhares de outras pessoas. Diferentemente da reforma européia ocidental, cujo terreno foi
preparado pelas idéias seculares da Renascença, a reforma russa foi mais baseada em estudo e reflexão sobre a Bíblia.
Na Rússia, a Bíblia não estava oculta ao
povo, como se deu no caso dos países
católicos. Nos escritos de Ivan Cherny
(?-1505) e dos irmãos Ivan (1440?1504) e Feodor Kurizin (1440?-1504?),
os teólogos eminentes do movimento
reformador russo, os princípios da fé, o
estilo de vida e os ensinos dos sabatistas

Feodor Kurizin (centro) apresenta diplomatas russos ao Imperador Maximílio I.
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dentro de Novgorod-Moscou, estavam
bem fundamentados na Bíblia. Esse interesse nas Escrituras floresceu porque o
povo comum da Rússia tinha livre acesso à Bíblia. Já no século 11, partes da
Bíblia haviam sido traduzidas em linguagem popular, e por volta de 1581, os
russos tinham em mãos a Bíblia impressa completa.3
Durante os anos do Metropolitano
Filipp de Moscou (1470), os sabatistas
já tinham uma coleção sistemática de
crenças e ensinos.4 O centro para o desenvolvimento de sua teologia foi Novgorod, a cidade mais independente na
Rússia naquele tempo. Devido à sua forma republicana de governo, a cidade
mantinha estreitas relações com a Europa Ocidental e também com outras regiões e cidades da Rússia.5 É também
possível que os ensinos dos sabatistas
tenham sido influenciados por uma assim considerada heresia surgida anteriormente na Rússia, a Strigol’niki, que
envolvia os leigos promotores de reformas da igreja.6 Mas a influência da
Strigol’niki sobre os sabatistas estava limitada ao livre intercâmbio de idéias e
a um interesse no estudo da Bíblia, porque a primeira estava envolvida, sobretudo, com reformas sociais, enquanto
que os últimos incorporavam uma reforma teológica radical.7
Um fator que encorajou o movimento sabatista foi a influência externa sobre várias cidades russas daquele tempo. A segunda metade do século 15 viu
uma Rússia mais centralizada, com os
olhos voltados para o exterior e envolvimento em atividades internacionais.
Conseqüentemente, idéias ocidentais
sobre arquitetura, profissões, leitura,
moda, livre-pensamento e religião, tiveram impacto sobre a Rússia. Ademais, a
influência dos movimentos religiosos
hussita e taborita teve efeitos sobre o
desenvolvimento sabatista. As relações
estreitas entre a Boêmia e a Polônia,
bem como os elos educacionais e culturais entre estudantes poloneses e as universidades tchecas, possibilitaram a esses educandos trazer para sua terra novas idéias religiosas, que tiveram igualmente impacto sobre a Rússia. Com
efeito, as idéias dos hussitas eram tão
fortes na Polônia, que foi promulgado
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Czar Ivan III.
um edito no país exigindo que o povo
deixasse de viajar para a Boêmia e cessasse de ler sua literatura.8
O apelo popular
Na segunda metade do século 15,
grande número de membros do clero
russo ortodoxo em Novgorod já apoiava e promovia o movimento de reforma. Alguns mais destacados como os
sacerdotes Dionisy e Aleksei, tornaramse os porta-vozes da reforma em Novgorod.9
Por essa época, O Czar Ivan III, o primeiro dos czares russos de fato, visitou
Novgorod e ficou impressionado com o
progresso intelectual e o estilo de vida
simples do clero local, em contraste
com a classe clerical de outros lugares.
Com efeito, ele convidou ambos os sacerdotes a virem a Moscou e os nomeou
arcebispos das catedrais de Uspensky e
Athangel’sky no Kremlin, dois postospivôs de influência religiosa e política
no país.
Por esse tempo, boa parte do clero
moscovita era seguidora declarada do
movimento de reforma. Alguns comentaristas afirmam que o próprio Metropolitano de Moscou, Zosima, seguia algumas das crenças da reforma. Prova-

velmente o teólogo mais proeminente
do Movimento de Novgorod-Moscou
foi Feodor Kurizin (1440?-1504?), um
diplomata russo que viajou muito pela
Europa e residiu por três anos na corte
do Rei Matias I Corvino, da Transilvânia (1443-1490). Kurizin ocupava um
posto-chave no governo da Rússia, o
equivalente moderno de um ministro
de relações exteriores, e o lugar de primeiro conselheiro do czar, e fez muito
pelo país. Falava latim, italiano, tártaro,
lituano e polonês, e desempenhou um
papel importante em 1481 na derrubada pacífica do domínio tártaro-mongólico. Graças a ele a Rússia pôde manter
relações diplomáticas com os países ocidentais. A permanência de Kurizin na
corte do Rei Matias ocorreu justamente
após as atividades dos hussitas e dos taboritas na Boêmia, quando o governo e
o povo lutaram juntos contra o poder
tiranizante da igreja.
É bem possível que Kurizin, que
aconselhava o czar em matéria de negócios externos e internos, também o tenha influenciado em matéria de assuntos religiosos. Essa ilação é defensável
quando levamos em consideração que
o Czar Ivan III mantinha algumas das
crenças da Reforma, tais como a imortalidade da alma. Ademais, alguns dos
membros mais íntimos da família do
czar eram reformadores. Por exemplo,
Helen, a nora do czar (morta em 1505),
seguia os ensinos dos sabatistas e transmitia suas crenças ao filho Dimitry. Ela
era filha do príncipe moldovo Stephan
(1435-1504), que recebeu refugiados
protestantes da Boêmia em seu país por
volta de 1480. Entre outros líderes e
adeptos dos reformadores estavam Ivan
Cherny, Semion Klepov, Ivan Maksimov, Dimitry Pustoselov e outros que
pertenciam ao rol dos mais ilustrados
de seu tempo na Rússia.10
O movimento de Reforma obteve
apoio tanto das classes altas como das
inferiores. Volozky, o maior adversário
do movimento Novgorod-Moscou, escreveu com amargura que em todas as
cidades e em todo lugar possível, o
povo discutia a fé reformada.11 Na cidade de Pskov, por exemplo, debatiam o
dogma e as tradições da igreja quando
se reuniam na veche12 para tratar de as11

suntos seculares.13 Genady Gonozov,
outro proeminente adversário do movimento e fundador da inquisição russa,
escreveu em carta dirigida ao Bispo Prohor Sarsky, que “a tentação, aqui, se espalhava não só nas cidades, mas também nas vilas”.
É notório, portanto, que o movimento de reforma russo era extenso e
afetava todas as classes sociais, incluindo a plebe, o clero, oficiais do governo,
a nobreza e até a família do czar. Mas o
que ensinava tal movimento?
As doutrinas
Embora tenha havido diferenças e
desvios entre os defensores do movimento, levando o clero russo ortodoxo
a apelidar os reformadores de judaizantes, tais desavenças não deveriam distrair a atenção dos ensinos centrais do
movimento reformador. Esse núcleo
central exibe-se claramente na literatura religiosa da época. Seu estudo provê
o seguinte sumário da teologia e ensinos do movimento de reforma:
1. As Sagradas Escrituras são a autoridade mais alta para o crente e
estão acima das tradições da igreja. A guarda do sábado, a observância da Santa Ceia e outras
crenças semelhantes, são extraídas diretamente dessa autoridade
suprema.
2. O monasticismo, as imagens, as
santas relíquias e outras tradições
não embasadas na Bíblia, são invenções dos sacerdotes e não deviam ser aceitas ou seguidas.
3. A Bíblia é um guia tanto histórico
como profético, que une o passado, o presente e o futuro.
4. O cristão deveria dirigir-se a Deus
em oração, sem nenhuns mediadores humanos como sacerdotes
ou santos. As Escrituras podem ser
compreendidas e explicadas sem
o auxílio do clero.
5. Os crentes deviam guardar toda a
Lei de Deus, o Decálogo, incluindo o sábado.
6. A morte de Cristo foi o sacrifício
expiatório para os pecados da humanidade.
7. Os seres humanos são criaturas
monísticas e não dualistas. Não
12

há uma alma que sobrevive ao
corpo; a alma não é imortal.
8. Toda pessoa é livre para escolher e
praticar o que ela crê.
9. A verdadeira religião e a ciência
não se contradizem.
Ao passo que a Renascença Européia
exaltou o humanismo e, conseqüentemente, colocou o racionalismo humano acima de tudo, os crentes de Novgorod-Moscou mantinham um princípio
central que os distinguia em sua crença.
Feodor Kurizin disse certa vez, “A alma
é autocrática. A fé é sua barreira protetora.” Assim, em vez de depender completamente do conhecimento humano,
os reformadores russos apoiavam-se em
Deus e nas Escrituras como árbitros finais de suas idéias.
A derrota do movimento
Já no fim do século 15, as idéias e
práticas da reforma religiosa dentro de
Novgorod-Moscou haviam-se espalhado pela Rússia, e eram observadas em
todas as classes da sociedade. O fato de
alguns dos próprios membros da família do czar terem aceito os novos ensinos realmente perturbou o clero ortodoxo. A igreja oficial viu claramente a
ameaça a seu poder e influência, e a necessidade de agir sem demora para salvar-se.
O primeiro recurso foi a intriga, que
extraiu força de uma coalizão de interesses de alguns elementos ambiciosos
dentro da igreja e de vários círculos políticos. Os aspectos políticos eram notados até mesmo dentro da corte. Depois
que Ivan III perdeu sua mulher, em
1467, casou-se com Zoé, sobrinha do
último imperador bizantino, que juntamente com sua família haviam buscado refúgio em Roma. Zoé estivera sob a
tutela do Cardeal Bessarion. O cardeal
viu nela uma aliada potencial para recolocar a Rússia sob influência católica
e, através da Rússia, libertar a Grécia do
Império Otomano. Através de um amigo mútuo muito influente, Bessarion
propôs o casamento de Zoé com Ivan
III. O czar se interessou por ela, e logo o
romance, o poder e a ambição eclesiástica combinaram-se para transformar a
intriga num complô.
Quando Zoé chegou à Rússia, Mos-

cou, Novgorod e outras cidades foram
envolvidas numa turbulência religiosa
e luta pelo poder na corte de Ivan III. O
herdeiro, o jovem Ivan, ficou doente
em 1490 e foi tratado pelos médicos de
Zoé, morrendo em seguida. O acontecimento abriu a porta a perseguições. Naquele ano realizou-se o primeiro dos
concílios da igreja, no qual foram assacadas acusações contra o movimento
de Reforma, apelidando-o de heresia judaizante e votando-o à anatematização.
Essas diatribes não tiveram nenhum
efeito sobre o povo, e o movimento
continuou crescendo. Entrementes, Zoé
estava tramando para colocar seu filho
Vasily (1479-1533) no trono. Para conseguir seu intento, ela precisava eliminar Dimitry, o neto de Ivan III e herdeiro legítimo da coroa. Dimitry foi apoiado pelo movimento Novgorod-Moscou
porque pertencia a ele. Assim, Zoé tornou-se inimiga e figura exponencial na
luta contra o movimento.
Em 1497, Vasily, filho de Zoé, rebelou-se contra o pai com o objetivo de
assumir o trono, mas fracassou. Em
1498, Ivan III anunciou a escolha de
seu neto Dimitry para sucedê-lo no trono russo, e o coroou como czar. O futuro da Rússia parecia seguro e promissor,
com liberdade religiosa e esclarecimento. Contudo, a esperança durou pouco.
Mediante subornos, conspirações e difamação, Zoé conseguiu afastar Ivan de
Dimitry e, em 1502, Vasily foi declarado herdeiro do trono. Dimitry e sua
mãe, Helena, foram lançados na prisão
e quando Ivan III morreu, em 1505, foram eles executados.
Em 27 de dezembro de 1504, Moscou assistiu ao primeiro auto de fé na
Rússia. Ivan Kurizin, Dimitry Konopliov, Ivan Maksimov e outros, foram
queimados em gaiolas de madeira. O
velho Ivan III, seu filho o Czar Vasily, o
Metropolitano Simon, vários bispos e
todo o conselho da igreja, os acusaram
de serem judaizantes e os condenaram
à morte. No mesmo inverno, Ivan
Rukavov, o arquimandrita do mosteiro
de Yr’evsky, Kassian e seu irmão Ivan,
Gridia Kvashnia, Dimitry Pustoselov e
outros “hereges” menos conhecidos foram queimados por causa de sua crença. Essas pessoas eram a favor da coroa-
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ção de Dimitry como czar legítimo e estiveram presentes ao julgamento de Vasily; mas agora, foram condenados
como criminosos por causa de sua fé.
Embora o movimento de NovgorodMoscou tenha sofrido pesadas baixas
entre as classes superiores, continuou
muito popular entre as inferiores. Por
volta de 1511, o Czar Vasily estava sob
pressão para aumentar a perseguição
aos “hereges”, a fim de não permitir
que eles destruíssem a Igreja Ortodoxa
na Rússia.
Dessa forma, os reformadores foram
expulsos do Kremlin. O partido de Zoé
triunfou. Ivan III viveu seus últimos
dias em desapontamento e morreu na
obscuridade. Embora a inquisição na
Rússia não tenha alcançado a mesma
expansão verificada nos países católicos, as praças das cidades russas foram
muitas vezes iluminadas pelos autos de
fé.
O progresso da Rússia na direção do
protestantismo e do esclarecimento foi
assim embargado por intrigas políticas.
A situação contribuiu para estabelecer o
absolutismo nos domínios social, político e religioso do povo russo. O reinado de Vasily (1505-1533) foi caracterizado por crueldade e um retorno à ignorância. Seu filho e sucessor, Ivan IV
(1531-1584), demonstrou-se um regente sanguinário que aterrorizou toda a
Rússia, ganhando na história o título
infame de Ivan, o Terrível. Durante seu
reinado, havia gente na Rússia que era
fiel aos ensinos da Bíblia, especialmente
ao sábado. O concílio eclesiástico das
“Cem Cabeças”, convocado em 1551
durante o reinado de Ivan IV, adotou
uma resolução que não foi anulada até
hoje pela Igreja Ortodoxa Russa. Esse
regulamento determina que o povo,
além de ter culto no domingo, também
poderia tê-lo no sábado, dentro da jurisdição da Igreja Ortodoxa Russa. Essa
declaração foi reconhecida pela igreja
como autorizada pelos apóstolos Pedro
e Paulo.14
A história notável do movimento de
reforma russo não é bem conhecida
hoje no próprio país. Com a queda do
comunismo, é importante que o povo
descubra a verdade enterrada durante
séculos sob o entulho do absolutismo,
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da cegueira religiosa e do autoritarismo.
Embora haja muitos detalhes faltando
na história da reforma russa, um fato se
destaca: o movimento religioso dos séculos 15 e 16 foi uma ação cujas raízes
vão até à cristianização inicial da Rússia.
Lealdade para com a verdade bíblica,
incluindo o sábado, levou ao martírio
muitos heróis da fé russos, hoje esquecidos. Seu exemplo corajoso ainda desafia os cristãos hodiernos.
Oleg Zhigankov ensina história eclesiástica no Seminário Teológico de Zaoksky,
Rússia. Oleg está completando seus estudos
doutorais na Andrews University, em Berrien Springs, Michigan, EUA. Seu endereço email: oleg@andrews.edu
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Meio ambiente
e os riscos à saúde
David Dyjack
e Angela Bennett Dyjack

O que você pode fazer para se
proteger, aí mesmo onde se
encontra.

A

Terra está em perigo. A vida achase sob o ataque de um novo e perigoso inimigo: a poluição ambiental criada pela incompetência sistemática na administração de nosso
planeta. A ganância industrial dizima
florestas tropicais; o constante e indiscriminado despejo de poluentes
nos rios e oceanos destrói a fauna e a
flora circunstantes. O aquecimento
global altera o clima em todo o planeta. O excesso populacional sobrecarrega os recursos da biosfera.
Essas e outras notícias relacionadas
ao meio ambiente estão constantemente na mídia. Mas, estamos nós
conscientes dos fatores ambientais de
pouca ou nenhuma notoriedade nos
meios de comunicação, os quais afetam a vida em nossas casas, nos locais
de trabalho, nas salas de aula, nos logradouros públicos? Consideremos o
seguinte.
Ambiente doméstico
A maioria de nós passa grande parte de seu tempo em ambientes internos: dentro de casa, no trabalho, em
viagens, nas salas de aula e fazendo
compras. Mas, surge a pergunta:
Como é que isso pode afetar a saúde
ambiental? Já em 1986, um relatório
da Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos revelava que os
níveis de poluição do ar dentro da
maioria dos edifícios são, em geral,
cinco vezes mais elevados do que no
exterior.1 A Organização Mundial da
Saúde calculava que 30% de todos os
edifícios novos ou reformados sofriam da “síndrome do edifício doente”
(veja na pág. 17).
Alguns dirão: “Vivemos num país
subdesenvolvido e, portanto, não precisamos nos preocupar com os problemas associados aos modernos edifíci-
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os”. Todavia, nos países em desenvolvimento, os altos níveis de poluição
do ar interior contribuem para várias
infecções respiratórias agudas em crianças e adultos, e tais enfermidades
resultam em cerca de 4,3 milhões de
mortes por ano.2 Dentre todas as doenças endêmicas, incluindo a diarréia,
as infecções respiratórias são a causa
mais comum de males crônicos, e responsáveis por 34% da mortalidade em
crianças de menos de cinco anos nos
países em desenvolvimento.3
Na América Latina, África e Ásia, 40
a 60% de todo o combustível usado
no preparo de alimentos têm sua origem na biomassa (madeira, esterco de
vaca e vegetação). Usando combustível de biomassa, um fogão tradicional
utiliza apenas de 5 a 15% da energia
para cozer alimentos, enquanto que o
restante é disperso em forma de calor
e em grandes volumes de fumaça. Estudos demonstraram que casas que
usam biomassa como combustível freqüentemente excedem em 20% o limite máximo da qualidade de ar recomendado pela Organização Mundial
de Saúde. De fato, o nível de poluição
doméstica amiúde supera o elevado
nível de poluição aérea verificado nas
maiores áreas metropolitanas do
mundo. As pessoas mais afetadas pela
fumaça de cozinha são as mulheres e
as crianças, que tradicionalmente realizam mais de 90% das tarefas da casa.
Ambiente de trabalho
Segundo a Organização Mundial de
Saúde, 60 a 70% de homens e 30 a
60% de mulheres adultas trabalham
fora de casa. 4 Os locais de trabalho,
mesmo em sociedades relativamente
modernas, podem ser perigosos para a
saúde. Mais de 100 milhões de casos
de enfermidades relacionadas ao tra-
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balho são relatadas no mundo inteiro
cada ano. Uma pesquisa financiada
pelo Instituto Nacional de Segurança
e Saúde Ocupacional mostrou que nos
Estados Unidos, em 1992, os custos
diretos e indiretos de acidentes ocupacionais e enfermidades profissionais
custaram 145 bilhões e 26 bilhões respectivamente.5
Outras enfermidades
Asma, enfermidade que afeta milhões, é uma desordem das vias respiratórias. Num ataque asmático agudo,
os brônquios se contraem e impedem
a livre passagem do ar. Essa condição
resulta em considerável desconforto,
quando não, em morte. Embora seja
difícil obter dados em nível mundial,
os relatórios de várias agências de saúde têm demonstrado que a asma e seu
tratamento tornaram-se um problema
sério em muitos países. Informações e
dados colhidos nos Estados Unidos
demonstram que a proporção de crises asmáticas entre crianças e jovens
abaixo de 20 anos quase dobrou entre
1982 e 1991 (de 3 para 5%), enquanto
que os índices de mortalidade por
complicações asmáticas em indivíduos de 5 a 34 anos, teve aproximadamente o mesmo aumento.6
Embora um ataque de asma possa
ser precipitado por exercícios, mudanças climáticas, alergias e outros agentes, um fator importante na incidência da moléstia é a exposição à fumaça
do tabaco, a agentes de limpeza, ácaros, caspa animal e baratas.
O ambiente também contribui para
a incidência de muitas doenças infecciosas. Os sanitaristas criam que muitas dessas doenças comuns seriam erradicadas por volta do final do século.
Infelizmente elas estão retornando
por causa da resistência orgânica a
drogas e fatores ambientais. Um
exemplo do que estamos dizendo é a
malária. Há trinta anos, os sanitaristas
acreditavam que essa enfermidade,
transmitida por mosquitos e potencialmente fatal, seria logo coisa do passado. Contudo, devido a fatores ambientais, à resistência crescente dos
mosquitos aos inseticidas e à reação
negativa da malária aos medicamen-
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tos específicos, 55% da população
mundial está exposta à moléstia. Essa
enfermidade mata até 2% das crianças
africanas, cada ano. Anualmente, 300
a 500 milhões de novos casos são relatados no mundo todo, com volumes
de mortalidade de 1,5 a 3 milhões de
pessoas.7
Outro exemplo de doença infecciosa relacionada ao ambiente e que continua a resistir ao controle, é a tuberculose (TB). A TB é causada por uma
bactéria transmitida de indivíduo
para indivíduo, através de gotículas
lançadas ao ar por acessos de tosse ou
espirros do enfermo. Se não tratada a
tempo, a tuberculose pode ser debilitante e fatal. Aproximadamente um
terço da população mundial tem TB e
cerca de dois terços, nos países em desenvolvimento, são portadores de seu
bacilo causador.8
Os índices de tuberculose são, com
freqüência, mais elevados em ambientes onde há aglomeração de pessoas, a ventilação é deficiente e a luz solar fraca ou ausente.
Outras doenças ocorrentes em condições de pobreza incluem: hepatite,
criptosporidiose, dengue, diarréia, encefalite e muitas outras. A migração e
as viagens aéreas comuns aumentam a
conexão ambiental, e assim, em bem
pouco tempo, as doenças de natureza
ambiental de uma parte do mundo
podem atingir lugares distantes. A distância não mais provê imunidade.
Sim, nosso planeta está doente e os
riscos ambientais e outras doenças
produzidas pela poluição aérea podem
nos atingir. Os governos, as organizações de saúde e as indústrias podem
fazer muito para a solução do problema. Mas a pergunta é: O que devemos
fazer como indivíduos? Eis uma lista
simples de providências que estão ao
nosso alcance.
Que podemos fazer?
1. Seja um bom administrador do
meio ambiente. Esse é o primeiro princípio ecológico que aprendemos na
Bíblia. O relato de Gênesis nos diz que
Deus, depois de ter criado a Terra em
toda sua beleza e perfeição, entregoua ao homem “para a lavrar e guardar”

(Gênesis 2:15). O Criador nos deu a
Terra para o nosso bem e felicidade,
para que nos propiciasse alimentos,
beleza e campo de trabalho, e devemos cuidar dela como bons gerenciadores. Boa administração significa
que não devemos explorar seus recursos descuidadamente, nem criarmos
desequilíbrios ambientais que causem
riscos à vida e à saúde.
2. Observe princípios sadios de higiene. A Bíblia provê bons exemplos de
práticas sanitárias fundamentais. Levítico 15:2-12 instrui os indivíduos
em contato com doenças contagiosas,
que se lavem antes de se relacionarem
com outras pessoas. Deuteronômio
23:14 fala da higiene pessoal e ambiental, porque o Senhor está sempre
conosco. Diz Ellen White: “Perfeito
asseio, luz solar, cuidadosa atenção às
condições sanitárias em todos os detalhes da vida doméstica, são essenciais
à prevenção das moléstias e ao contentamento e vigor dos moradores do
lar.” 9 A higiene pessoal é um dever
cristão.
3. Use métodos de prevenção simples.
O risco associado à maioria dos problemas ambientais pode ser diminuído por medidas básicas de prevenção.
Funcionários da saúde pública aconselham que lavar as mãos com sabão e
água reduz o risco de transmissão de
muitas doenças contagiosas. Isso é
particularmente importante para pais,
pediatras, médicos e pessoas que lidam com alimentos.
Manter a casa limpa, por dentro e
por fora, provê um ambiente saudável. Periodicamente, remova a poeira
dos móveis e outras superfícies com
pano úmido. Isso diminuirá o pó e eliminará partículas que possam provocar alergias ou episódios asmáticos.
Lave sua roupa de cama regularmente. A infectação por ácaros, que se
alimentam de pele morta, aumenta o
risco de contração de asma ou alergias. Lavar a roupa de cama e as fronhas, e expor os colchões e travesseiros à luz solar diminui a probabilidade de infectação.
Se você usa aspirador de pó dentro
de casa ou está limpando o quarto,
não se esqueça de abrir as janelas e
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portas. O excesso de pó ou os produtos químicos que produzem ou agravam alguma enfermidade, podem ser
dispersos pela circulação abundante
de ar fresco.
Limpe também os fogões à lenha e as
lareiras. Os gases produzidos pela queima de biomassa podem causar problemas respiratórios. Uma boa chaminé diminuirá a concentração de fumaça.
Se sua casa tem um sistema de ventilação, inspecione-o com regularidade e troque os filtros periodicamente.
Essa providência prevenirá que micróbios potencialmente patogênicos se
instalem no sistema de ventilação, de
onde podem se espalhar por toda a
casa.
Instale telas nas janelas e portas
para diminuir a entrada de insetos
portadores de doenças.

4. Mantenha limpos os arredores de
sua casa e o quintal livre de entulho, lixo
e detritos que possam servir de coletores e
armazenadores de água. Poças e a água
de chuva que se acumula em pneus,
peças de automóveis e mesmo gaiolas
de pássaros não cuidadas, podem servir de terreno fértil à proliferação de
mosquitos.
Se você possui um tanque no jardim, ponha nele peixes que se alimentem de insetos.
5. Desenvolva bons hábitos alimentares e técnicas saudáveis de cozimento.
Cozinhe bem os alimentos, especialmente se você se utilizar de produtos
animais. Alimentos contaminados
com vírus e bactérias não se tornam
saudáveis pelo simples aquecimento.
As carnes cozidas devem estar isentas
de qualquer traço de sangue. Mante-
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nha os alimentos frios ou refrigerados
a temperaturas apropriadas.
6. Faça com que seu lugar de trabalho
seja seguro do ponto de vista ambiental.
Examine-o para ver que riscos potenciais possam nele existir. Treine-se
para reconhecer virtuais fatores de riscos. Muitas substâncias perigosas usadas podem ser substituídas por produtos mais baratos, menos tóxicos e
igualmente efetivos. Tanto você como
seu empregador ganharão, caso seja
possível melhorar a segurança do ambiente de trabalho, e com economia
ao mesmo tempo.
Informe-se
Descubra outras medidas que possam contribuir para a boa ambientalização do local; você pode promover
um espaço de trabalho mais limpo e
salutar mantendo-se bem-informado.
A ecologia é uma ciência em contínua
expansão. Certamente, você precisa
buscar saber e fazer mais. Sites específicos da Internet provêem informação
atualizada, confiável e útil sobre saúde ambiental e ocupacional. Aqui vão
alguns deles:
Saúde Ambiental:
• www.epa.gov (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);
• www.niehs.nih.gov (Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambiental dos Estados Unidos);
• www.who.int. (Organização Mundial de Saúde)
Saúde e Segurança do Trabalho:
• www.aiha.org (Associação Americana de Higiene Industrial);
• www.cdc.gov/niosh
(Instituto
Nacional para Segurança e Saúde
Ocupacional dos Estados Unidos).
David Dyjack (Ph.D., Michigan University) é professor associado e Diretor do Departamento de Saúde Ambiental e Ocupacional da Escola de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda. Seu endereço:
1202 Nichol Hall; Loma Linda, Califórnia
92350; EUA. E-mail: ddyjack@sph.llu.edu
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Síndrome do edifício doente
Desde a crise do petróleo, na década de
70, os projetos arquitetônicos têm sido largamente influenciados pela necessidade da
conservação de energia. Você pode facilmente identificar edifícios projetados para
economizar energia pelas características da
planta. As janelas de muitos modernos edifícios comerciais não se abrem nem se fecham, porque isso permitiria que o dispendioso ar condicionado escapasse. Esses prédios
usualmente têm janelas coloridas para reduzir a luz ofuscante e minimizar o aquecimento causado pelos raios do Sol.
Edificações eficazes sob o ponto de vista
energético podem contribuir para a “síndrome do edifício doente”. Os sintomas geralmente não se assemelham aos de nenhuma
enfermidade em particular, e suas causas são
difíceis de identificar. As pessoas que sofrem
desse problema podem queixar-se de um ou
mais destes sintomas: olhos, nariz ou garganta secos ou ardentes; espirros, obstrução
ou defluxo nasal; sensação de fadiga ou letargia, dores de cabeça, tonturas, náuseas,
irritabilidade e perda de memória. Má iluminação, ruídos, vibrações, desconforto térmico e estresse psicológico podem causar ou
contribuir para o surgimento desses sintomas.
Esses problemas não obedecem a nenhuma seqüência peculiar. Nalguns casos, os
funcionários experimentam problemas ao
chegar a seus locais de trabalho, dificuldades
que diminuem e até desaparecem ao deixarem o prédio. Noutros casos, os sintomas
não se evidenciam até à tarde. Em outros
casos ainda, há uma eclosão de enfermidades entre muitas pessoas num só edifício. Há

quadros em que os sintomas aparecem somente em alguns indivíduos.
Os cientistas sugerem três razões principais para edifícios doentes:
1. A presença de numerosas fontes de poluição aérea interna. Tipicamente, nenhuma
delas por si mesma causa mal-estar a seus
ocupantes. Na maior parte dos casos, diversos fatores se acumulam a tal ponto que certos indivíduos se sentem doentes ao passarem algum tempo no edifício. Algumas das
fontes internas comuns incluem: fumaça de
cigarro; formaldeídos de madeira compensada e de estofamento; emanações de tinta,
adesivos e máquinas de copiar; mofo e bactérias provenientes de carpetes danificados
pela água, madeira e outros materiais de
construção.
2. Sistemas de ventilação malplanejados e
de manutenção deficiente. Talvez os contribuintes mais importantes para a “síndrome do
edifício doente” sejam os sistemas de ventilação ruins ou inadequados. Quando bem
planejados, eles provêem quantidades suficientes de ar fresco para cada escritório.
3. O uso de um edifício para fins para os
quais não foi planejado. A ocupação de um
edifício freqüentemente muda com o tempo. O que era antes uma sala de aula é agora
um laboratório úmido, e mais tarde poderse-á tornar uma suíte de escritórios individuais. Cada uso pode ter sua aplicação e validade, mas os efeitos cumulativos sobre o
ambiente precisam ser levados em conta, tomando-se em consideração a densidade de
ocupação, bem como as atividades anteriores ou atuais.

Atenção, profissionais adventistas!
Vocês que possuem pós-graduação em nível de mestrado ou
equivalente em qualquer campo estão convidados a fazer parte da
rede de profissionais adventistas. O registro global de profissionais
ajuda as instituições adventistas que participam da associação a localizarem consulentes, voluntários de tempo limitado e candidatos a
empregos, enquanto promovem networking internacional. Não há
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encargos ou custas. Procure o formulário de registro entrando em
contato com: APN – GC Education Department; 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904; E.U.A. Você também pode pedir o
formulário por fax (301-622-9627) ou e-mail: 105541.3200©compuserve.com
ou envie diretamente a informação pedida via a World Wide Web:
http://apn.adventist.org
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Perfil
Marilyn C. Savedra
Entrevista com Marilyn C. Savedra, enfermeira, educadora
e pesquisadora adventista.

A

Dra. Marilyn não é uma simples enfermeira, mas uma profissional que
converteu sua ocupação em um ministério que se tem ampliado no serviço
a crianças e adolescentes em todo o mundo. Como a criadora da
Adolescent Pediatric Pain Tool, Marilyn, juntamente com sua equipe de pesquisadores, têm realizado um trabalho de vanguarda na avaliação e trato dos processos dolorosos em crianças. Esse trabalho é feito em todo o mundo através de
hospitais e clínicas para localizar, medir e reagir de modo apropriado à dor experimentada por crianças e adolescentes.
Nascida e criada na região nordeste dos Estados Unidos, Marilyn Savedra obteve seu bacharelado em educação sanitária no Walla Walla College. O
mestrado em enfermagem pediátrica foi realizado na Universidade de Loma
Linda, e o doutorado em enfermagem pediátrica na Universidade da Califórnia,
em San Francisco.
A Dra. Marilyn Savedra lecionou em diversas instituições de ensino superior,
entre elas a Universidade da Califórnia, em San Francisco, onde atuou como
professora e diretora do Departamento de Enfermagem e Cuidados da Saúde
Familiar.
Publicou diversos artigos em jornais especializados e tem sido reconhecida
pelas realizações em seu campo de atividade.
Seu marido, Albert Savedra, assistente social que trabalhou no Departamento de Correções de São Francisco, faleceu prematuramente há quatro anos. Seus
dois filhos, Andrea e Albert, seguem suas carreiras profissionais.
Fomos até a residência da Dra. Marilyn, nas colinas de Berkeley, não longe
do campus central da Universidade da Califórnia.

■ O que a fez escolher a enfermagem como
profissão?
Foi quase acidental. Como estudante
ginasiana eu precisava achar um trabalho durante o verão para ganhar meu
estipêndio do ano seguinte. Fui ao New
England Sanatorium and Hospital, uma
instituição adventista de Boston, e me
candidatei ao trabalho no departamento de manutenção. Não havia vagas,
mas precisavam de gente para freqüentar um curso intensivo de enfermagem
prática durante o resto do verão. Desde
o início gostei do curso e da área, e lá
trabalhei durante os dois últimos verões de meus estudos secundários.
■ Seus pais aprovaram a escolha?
Sim, embora ninguém de minha família trabalhasse na área de saúde, mi18

nha mãe e meu pai, que inicialmente
não era adventista, mas posteriormente
uniu-se à Igreja, apoiaram a educação
cristã.
■ Você obteve estímulo e apoio durante
seus estudos mais avançados?
Tive a felicidade de ter, em cada nível, um grupo incrivelmente grande de
professores que me estimularam na carreira e me serviram de modelo como
cristãos. Eles nos convidavam para visitar seu lar e partilhavam conosco suas
experiências de vida. Alguns deles haviam servido como missionários e suas
histórias nos fascinavam. Uma de minhas conselheiras, Maureen Maxwell,
me encorajava a concluir o programa
de pós-graduação.

■ Encontrou dificuldades devido a suas
crenças adventistas?
Não, nunca. As pessoas sabiam, desde o começo, quais eram minhas convicções religiosas, porque eu lhes fazia
saber disso, desde o início, com tato e
polidez, e eles respeitavam meus valores. Mais tarde, como professora na
Universidade, havia alguma pressão sutil porque, durante muitos anos, as cerimônias de formatura caíam no sábado.
Alguns graduandos com os quais eu tinha desenvolvido maior grau de amizade queriam que eu estivesse presente,
mas escolhi ser coerente com minha fé
no sábado bíblico. Certa ocasião, um
membro da faculdade me perguntou:
“Será que você não pode obter de seu
pastor licença para participar das cerimônias”? Expliquei-lhe que essa era
minha decisão pessoal e não algo imposto por outra pessoa. Os estudantes
compreendiam e respeitavam minhas
crenças.
■ Por que escolheu enfermagem pediátrica
como especialidade?
Quando fazia meu curso básico de
enfermagem fui designada para trabalhar no Hospital Flutuante de Boston.
Uma enfermeira-chefe progressista permitia que os pais ficassem com suas crianças doentes, cuidando delas sob a supervisão de enfermeiras. Isso é considerado normal hoje, mas naquele tempo
era novidade. Fui estimulada pela dinâmica e os resultados positivos da interação, tornando-se assim objeto principal
de meu interesse.
■ Quais foram as razões que a atraíram
para essa área específica no trato com a
dor?
Até por volta dos anos 70, pouca
atenção era dada ao controle da dor em
crianças. Perguntava-me: Ao sentirem a

Diálogo 12:3 2000

dor, teriam as crianças um processo álgico tão severo como os adultos? Será
que elas precisam de analgésicos? Em
que dosagem? Com que freqüência?
Comecei observando crianças em idade
escolar levadas ao hospital por causa de
queimaduras graves. As dores que eu
testemunhara foram experiências um
tanto opressivas para mim. Mais tarde,
trabalhando com uma equipe de pesquisadores, desenvolvemos cuidadosamente o Instrumento Pediátrico de
Dor em Adolescentes, que ajuda enfermeiras e médicos a determinarem localização, qualidade, intensidade, começo, duração e tipos de dor infantil. Isso,
por sua vez, ajuda a apurar a resposta
clínica.
■ Como você encara as frustrações na
vida?
De uma forma geral, a vida tem sido
boa para mim. Todavia, a enfermidade
e a morte de meu marido foram experiências dolorosas e pungentes. A vida
com Albert sempre fora incrivelmente
rica e gratificante. Mas, como cristã, a
gente aprende a aceitar tudo e ir adiante, confiando na sabedoria e graça de
Deus. Ao lançar um olhar retrospectivo
à minha vida, vejo que o Senhor sempre me guiou. Oportunidades se ofereciam e eu entrava a elas como por uma
porta aberta.
■ Como você relaciona sua carreira profissional com sua fé?
Não posso separar minha fé de meu
trabalho e vice-versa. São partes integradas de minha experiência. Uni-me à
Igreja Adventista pelo batismo quando
tinha 12 anos, e através da vida continuei a crescer na compreensão do plano de Deus para minha existência.
■ De que maneira conserva viçosa e vibrante sua relação com Deus?
Acho importante equilibrar a vida
devocional privada com o culto público. Oração, estudo da Bíblia e devoção
em nível pessoal enriquecem meu envolvimento no culto público mediante
freqüência regular à igreja e participação em suas atividades. Um dos momentos mais significativos do dia é o
tempo que gasto andando perto da Baía
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de São Francisco, ao longo da Marina
de Berkeley, longe do telefone e das
pressões, refletindo, orando silenciosamente e ligando-me a Deus.
■ Como profissional cristã, qual tem sido
sua maior satisfação?
O sucesso de meus estudantes. É
uma recompensa vê-los apaixonandose pelo cuidado de crianças doentes e
suas famílias, e depois avançarem para
realizações muito maiores dos que as
que eu mesma alcancei. Tornaram-se
meus amigos e colegas, parte de minha
vida.
■ Você estimularia outros adventistas a se
tornarem professores em universidades públicas?
Creio que Deus chama Seus filhos a
servirem em diferentes lugares. Assim,
não sei se incentivaria todos a fazê-lo.
Mas se a faculdade ou universidade é o
lugar onde alguns deles se sentem chamados a ministrar, essa é uma boa colocação para um cristão dedicado, particularmente se ele estiver disposto a servir e trabalhar arduamente sem comprometer suas crenças e convicções.
■ Você já pensou num personagem bíblico
que poderia servir de modelo aos profissionais adventistas que trabalham num ambiente secular?
Recentemente, durante uma lição da
Escola Sabatina, estávamos falando de
Paulo. Ele parece ser o exemplo de um
cristão educado e que foi capaz de se
relacionar efetivamente com todos os
tipos de pessoas, crentes e não-crentes,
humildes e sofisticados, educados e iletrados, e testemunhar de sua fé em todo
tipo de ambiente.
■ Como foi que você se envolveu com a Associação Estudantil Adventista de Berkeley?
Sempre me senti atraída a trabalhar
com estudantes universitários e tenho
apreciado o relacionamento com eles.
Assim, quando alguns deles que eram
também membros da Igreja Adventista
de Berkeley começaram a discutir a possibilidade de estabelecer uma associação estudantil a qual seria formalmente
reconhecida pela Universidade da Califórnia em Berkeley, fiquei feliz em ser

sua madrinha. Os membros da associação de estudantes vêm à minha casa, na
sexta-feira à noite, para o culto e um
jantar leve. Durante o verão, o grupo
varia entre oito e doze pessoas. No curso do ano letivo o grupo triplica em tamanho, e nos encontramos na igreja
para muitas de nossas atividades.
■ Você admite estudantes não-adventistas
em atividades da associação?
Sim. Às vezes os estudantes adventistas trazem seus colegas de quarto para o
culto. Freqüentemente, eles vêm participar de nossas atividades sociais. Alguns desses estudantes se tornaram adventistas devido à influência cristã e ao
testemunho do grupo.
■ Que conselho daria a estudantes adventistas em universidades públicas?
Primeiro, eu os encorajaria a procurar outros estudantes adventistas no
campus ou na área. Há poder quando
eles se relacionam e se apóiam uns aos
outros. Isso pode tornar-se mais fácil
por meio de uma associação de estudantes. Segundo, se houver uma igreja
adventista nas imediações, devem envolver-se na vida dessa congregação.
Terceiro, creio que os estudantes deviam tomar tempo para sua devoção pessoal. Embora nem sempre seja fácil,
precisam achar um lugar tranqüilo para
refletir, estudar a Bíblia e orar. Isso não
somente alimentará sua fé como também os preparará para serem testemunhas de Deus no campus e onde quer
que forem.

Entrevista de Humberto M. Rasi
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) é diretor do Departamento de Educação da Associação Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia e editor-chefe de Diálogo.
Endereço da Dra. Marilyn Savedra:
1411 Sacramento St.; Berkeley; Califórnia
94702; EUA. E-mail: marilyncs@msn.com

19

Perfil
Yoshinori Namihira
Diálogo com um engenheiro adventista envolvido em
pesquisa em fibra óptica

P

ode um engenheiro adventista sobreviver no mundo competitivo da
tecnologia moderna e obter reconhecimento profissional? “Sim”, diz Dr.
Yoshinori Namihira, gerente chefe de projetos e engenheiro de pesquisa da
International Telephone and Telegram Company (Kokusai Denshin Denwa
Research and Development Laboratories, or KDD R&D Labs), Tóquio, Japão.
O Dr. Namihira é filho da era após a Segunda Guerra Mundial. Nascido em
Okinawa quatro anos depois que a guerra terminou, recebeu seu bacharelado
em engenharia elétrica da Ryukyu University, Okinawa, e mestrado e doutorado
em engenharia de comunicação da Tohoku University, Sendai, Japão. Em 1979,
ele ligou-se com os Laboratórios KDD R&D. Desde então ele tem feito pesquisa
em características de perda em transmissão, características de flutuação de polarização, dispersão ligada à polarização (PMD), métodos de medida de coeficiente não-linear em fibra óptica, e fibra óptica de cabos submarinos.
Profissionalmente, as realizações do Dr. Namihira têm sido impressionantes.
Seu trabalho recebe reconhecimento tanto nacional como internacional. Em
1984, ele recebeu o prêmio de Cartas Eletrônicas do Instituto de Engenheiros
Elétricos no Reino Unido por pesquisa feita sobre o efeito do hidrogênio sobre o
aumento de perda em fibras ópticas. No ano seguinte recebeu o Prêmio do Presidente da Companhia pela KDD R&D por pesquisa feita sobre penetração de
hidrogênio em fibras ópticas. Em 1990 e 1992 recebeu o Prêmio pelo Melhor Artigo na Conferência Internacional de Opto-Eletrônica no Japão por seu trabalho
sobre medida PMD de fibras ópticas. Em 1994, em Atlanta, Georgia, lhe deram
o Prêmio do Melhor Artigo no 42º Simpôsio Internacional de Fio e Cabo (JWCS
’93), por sua apresentação de redução PMD de cabos de fibras ópticas. O ano
passado, a Conferência de Comunicações de Fibra Óptica, a maior conferência
no mundo sobre fibra óptica, o elegeu como membro do Comitê de Programa
Técnico.
O Dr. Namihira é presentemente membro do Instituto de Eletrônica, Engenheiros de Informação e Comunicação do Japão bem como do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos. Foi co-autor de sete livros
técnicos que são amplamente usados por universitários, e possui 31 patentes
técnicas.
Um horário de trabalho ocupadíssimo, contudo, não impediu ao Dr.
Namihira de ter um papel importante em sua igreja adventista do sétimo dia. É
um dos anciãos da igreja de Hashioji e líder de um grupo que planeja programas evangelísticos.
Yoshinori é casado com Michiko. São pais de Ai e Koyo, sua filha e seu filho,
respectivamente.
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■ Dr. Namihira, pode nos dizer como se
tornou adventista do sétimo dia?
Há aproximadamente 30 anos meu
irmão mais moço, Yoshinobu Namihira, que agora é médico e vive em Vicksburg, Mississipi, E.U.A. assistiu a uma
série de reuniões evangelísticas em Okinawa, Japão, conduzida pelo professor
Toshio Yamagata, um cientista adventista de 89 anos. Depois de meu irmão
ser batizado, ele me convidou para freqüentar sua igreja um sábado num Dia
de Visitantes. Lá encontrei-me com
Warren Hilliard, um dos primeiros missionários norte-americanos para o Japão. Fiquei impressionado pela dedicação cristã do Irmão Hilliard. Isso me levou a conhecer mais da fé e estilo de
vida adventista, e tomei estudos bíblicos com o falecido irmão Mitsuhiko
Hayashi e com o Professor Toshio Yamagata em Sendai, Japão. Um novo
mundo de fé se me abriu, e logo me uni
à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
■ Você recebeu seus estudos em colégios e
universidades não-adventistas. Encontrou
algum problema por causa de sua fé, tal
como a guarda do sábado?
Quando estudava para o meu Ph.D.
na Tohoku University, minha primeira
monografia técnica, “Efeitos de Stress
Mecânico sobre Transmissão em Fibra
Óptica”, foi escrito em japonês. Esta
monografia devia ser avaliada pela Força Aérea americana. Eles queriam a fibra óptica para uso em seus aviões e pediram uma tradução inglesa de minha
monografia. Meu professor, Dr. Masaaki
Kudo, e eu estávamos trabalhando na
tradução. Contudo, como era meu costume, fui à igreja no sábado. Embora
meu professor soubesse que eu ia à igreja aos sábados, ele fez sua secretária me
chamar na igreja para me dizer que eu
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tinha de voltar para continuar a tradução.
Isto constituia um dilema. Devia eu
obedecer meu professor e quebrar o sábado ou correr o risco de perder sua boa
vontade e talvez arriscar meu futuro na
universidade e eventualmente minha
carreira? Meu programa doutoral estava
em jogo. Escolhi não quebrar o sábado
e fiquei na igreja. Depois do culto, ao
entrarmos em nosso carro, minha esposa e eu oramos a respeito e deixamos
com o Senhor fazer a Sua vontade. Ao
voltar para casa, meu hino favorito estava soando em meu coração: “Antes
teria a Jesus”. Senti-me em paz. Tinha
colocado o fardo sobre Jesus, e sabia
que Ele daria uma solução. Minha decisão de obedecer Sua Palavra pareceu reforçada pelas palavras do hino. Cria fortemente que Deus providenciaria meu
futuro mesmo que tivesse de deixar a
universidade. Preferi reclamar a promessa de Gênesis 22:8: “Deus proverá”.
Com efeito Deus proveu em meu caso.
Meu professor compreendeu minha posição, e completei a escola superior e
obtive meu Ph.D. com distinção.
■ Que problemas enfrenta trabalhando
numa organização não-adventista, e como
resolve estes problemas?
Lembro-me de um problema que enfrentei há 15 anos. Naquele tempo tínhamos um grande projeto em planejamento — testar a colocação de um cabo
submarino óptico no Oceano Pacífico.
O teste foi marcado para o sábado à tarde. Eu estava perplexo. Ao refletir sobre
meu problema, lembrei-me da história
que se acha em Marcos 4:39, onde Jesus
é retratado como o Senhor com autoridade sobre os mares. Afinal, Ele é o Criador da terra e do mar. Voltei-me a Ele
para auxílio, e orei ferventemente para
o Senhor enviar um vento que perturbasse a água. O meteorólogo tinha predito mar tranqüilo — uma condição
perfeita para o teste. Mas por volta da
meia-noite, um forte vento agitou as
ondas, e logo veio uma tempestade. O
tempo não era favorável para nosso experimento, e o teste foi adiado. Meu
problema do sábado foi resolvido, e encontrei-me na igreja, agradecendo a
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Deus pelas maravilhas que Ele realiza
para nos ajudar a manter nossa fé. Partilhei minha experiência aquele dia
com os membros da igreja. Deus nunca
pede que façamos algo para o qual Ele
não provê as forças.
■ Você trabalha num ambiente secular a
maior parte de sua vida. Que oportunidades
tem você de testemunhar a seus colegas sobre sua fé?
Há aproximadamente 150 pessoas
trabalhando nos Laboratórios KDD
R&D. Acontece que eu obtive o maior
número de prêmios. Meus colegas ficam impressionados e muitas vezes perguntam qual é o segredo de meu êxito.
Minha resposta é: “Eu recebo todas as
idéias e inspiração freqüentando uma
igreja cristã cada sábado”. Também,
como alimento muito saudável: Sempre
que vou a uma função da companhia,
posso testemunhar a meus colegas abstendo-me de bebidas alcoólicas. Em
vez, tomo chá de hervas ou suco de frutas. Minhas escolhas em coisas tão simples suscitam questões de meus colegas,
e começamos a falar sobre minha fé.
Para surpresa minha, alguns de meus
colegas adotaram o estilo de vida adventista.
Lembro-me de outro exemplo. Em
1982 tínhamos descoberto que o problema do aumento de perda em fibras
ópticas era devido ao hidrogênio. Para
confirmar minha teoria, eu media os
dados todos os dias exceto aos sábados.
Apesar do fato que eu perdia os dados
de um dia, meu artigo recebeu o prêmio da melhor monografia do Instituto
de Engenheiros Elétricos do Reino Unido.

■ Que conselho pode dar a estudantes adventistas que estudam em instituições nãoadventistas ou para adventistas que trabalham em organizações não-adventistas?
Meu conselho é simples. Sempre faça
seu melhor. Que sua vida e trabalho testemunhem de sua fé. O conselho de Ellen White em Caminho a Cristo ainda é
válido: “O apóstolo diz: `Irmãos, cada
um fique diante de Deus no estado estado em que foi chamado’. (I Coríntios
7:24). O comerciante pode dirigir os
seus negócios de modo a glorificar seu
Senhor por sua fidelidade. Se é fiel seguidor de Cristo levará sua religião para
tudo que faz, revelando aos homens o
espírito de Cristo. O operário pode ser
diligente e fiel representante dAquele
que labutava em trabalhos humildes
entre as montanhas da Galiléia. Todo
que nomeia o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que outros, vendo
suas boas obras, sejam levados a glorificar seu Criador e Redentor” (pág. 81).
Deus recompensará fieis estudantes e
empregados não importa onde eles estudam ou trabalham. Sei que Ele cumpriu Suas promessas em minha própria
vida.

Entrevista de Mary Wong
Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) é diretora de ministérios de crianças
e ministérios de mulheres para a Divisão
Norte Ásiática do Pacífico dos Adventistas
do Sétimo Dia, em Seoul, Coréia. E-mail:
mhtwong@kornet.net
Endereço Postal do Dr. Namihira: 2-1-15,
Ohara, Kamifukuoka; Saitama 356-8502;
Japão. E-mail: namihira@kddlabs.co.jp

■ Em seu trabalho, como se arranja com
ausência aos sábados?
O horário de trabalho nos Laboratórios KDD R&D é de uma semana de seis
dias. Mas eu não trabalho no sábado.
Contudo, me mantenho ocupado e trabalho arduamente de segunda à sextafeira e meus colegas apreciam minha
posição e contribuições. Sou um funcionário consciencioso, e a companhia
aprecia meu trabalho.
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Logos
A voz da consciência
G. Edward Reid

A

palavra consciência não aparece no
Velho Testamento, mas seu conceito é evidente em todo ele.
Quando Adão e Eva pecaram esconderam-se da “presença do Senhor Deus”
(Gênesis 3:8). Sua consciência trabalhou. Quando Davi fez o recenseamento de Israel contra o conselho de Deus,
“o coração doeu a Davi” (II Samuel
24:10), isto é, sua consciência atuou. O
Novo Testamento usa o termo consciência 31 vezes. Paulo enfatizava a necessidade de se manter a consciência limpa
diante de Deus e procurava pessoalmente “ter uma consciência sem ofensa
tanto para com Deus como para com os
homens” (Atos 24:16).
Ellen White define consciência
como “a voz de Deus ouvida em meio
ao conflito das paixões humanas.
Quando resistida, o Espírito de Deus é
entristecido”.1 Ela aconselha: “O Senhor requer que obedeçamos a voz do
dever... e ouçamos a voz da consciência
sem negociação ou compromisso, para
que seus apelos não cessem.”2
Exemplos de consciência ativa
A Bíblia e a história são plenas em
exemplos de homens e mulheres que
obedeceram ou desafiaram a própria
consciência. “Como pois faria eu este
grande mal e pecaria contra Deus?”,
disse José ao resistir às investidas sedutoras da mulher de Potifar (Gênesis
39:9). Todas as iguarias da mesa do rei
não puderam induzir Daniel a ir contra
sua decisão. Por outro lado, uma consciência traída repetidamente e embotada por comprometimentos e ineptidão
moral levou Herodes a uma condição
onde “suas percepções morais se tinham rebaixado mais e mais em razão
de sua vida licenciosa”.3
João Huss estava pronto a morrer
antes que violar sua consciência. “A
que erros”, disse ele, “renunciarei eu?
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Alguns estiveram dispostos a dar sua vida

Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo
que escrevi e preguei foi feito com o fim
de livrar almas do pecado e perdição; e,
portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei”.4
Martinho Lutero demonstrou a força
da consciência na Dieta de Worms. As
autoridades, com todo o seu poder e
pompa, formularam uma simples pergunta a Lutero: “Retratar-te-ás ou não?”
A resposta do reformador foi um apelo
à Palavra de Deus e à sua própria consciência: “A menos que assim submetam
minha consciência pela Palavra de
Deus, não posso retratar-me e não me
retratarei, pois é perigoso a um cristão
falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa; Deus
queira ajudar-me. Amém.”5
A assembléia toda ficou em suspense
por um momento. Não podiam crer
que uma pessoa estivesse disposta a arriscar sua vida para enfrentar os poderosos da igreja e do estado. Mais tarde,
muitos líderes vieram ver Lutero em sua
câmara. “Muitos havia que não faziam
qualquer tentativa de ocultar sua simpatia por Lutero. Ele era visitado por
príncipes, condes, barões e outras pessoas de distinção, tanto leigas como
eclesiásticas... Mesmo os que não tinham fé em suas doutrinas, não podiam deixar de admirar aquela altiva integridade que o levou a afrontar a morte
de preferência a violar a consciência.”6
Os Pais Peregrinos não vieram dar às
costas da América buscando riqueza ou
fama. “Foi o desejo de liberdade de
consciência que inspirou os peregrinos
a suportar as agruras e riscos das selvas
e lançar, com a bênção de Deus, nas
praias da América, o fundamento de
uma poderosa nação.”7
Mais recentemente, Martin Luther
King, Jr. tornou-se o guardião da consci-

ência de nossos tempos, ao sustentar o
princípio bíblico da dignidade humana
e realizar o sonho abrigado pela constituição dos Estados Unidos, de que todas
as pessoas foram criadas iguais. Por que
Martin Luther King, Jr. será lembrado?
Pelas marchas que dirigiu para garantir
os direitos civis dos oprimidos? Pela linguagem de não-violência que utilizava
para com aqueles que violavam os direitos civis de seu povo? Por sua famosa
marcha sobre Washington e o discurso
famoso: “Eu tenho um sonho”? Pelo
Prêmio Nobel que ganhou? Todos esses
são acontecimentos notáveis, mas em
minha opinião, Martin Luther King Jr.
foi um grande homem porque sua
consciência foi despertada e temperada
pela devoção às Escrituras. No dia anterior de sua morte, ele disse em Memphis, Tennessee:
“Bem, não sei o que vai acontecer a
seguir. Temos alguns dias difíceis pela
frente. Mas isso não me importa agora.
Porque subi ao alto da montanha e não
me preocupo. Como qualquer um, eu
gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar. Porém, não estou inquieto por isso. Somente quero
fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e eu contemplei a
terra prometida. Posso não chegar lá
com vocês, mas quero que saibam, hoje
à noite, que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Sinto-me feliz. Nada me aflige; não temo homem
algum. Meus olhos viram a glória do
Senhor vindouro.”8
Com aquela glória ainda brilhando
em sua face, ele morreu no dia seguinte.
King foi leal à sua consciência.
A maior necessidade do mundo
“A maior necessidade do mundo é a
de homens; homens que não se comprem nem se vendam; homens que no
íntimo da alma sejam verdadeiros e ho-
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nestos; homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato; homens cuja consciência seja tão fiel ao
dever como a bússola o é ao pólo; homens que permaneçam firmes pelo que
é reto, ainda que caiam os céus.”9
Quando chegamos ao ponto de termos de escolher entre o dever e a inclinação, é fácil racionalizar e tentar minimizar os perigos da violação da consciência. Permitam-me ser claro. Soam familiares a você quaisquer desses processos mentais?
“Sei que não devia estar vendo isso,
mas sou adulto e nada vai me prejudicar. Posso suportar bem palavreado
sujo, nudez e violência. Estou na privacidade de meu lar.”
“Sei que deveria devolver o dízimo,
mas não posso fazê-lo. Estou endividado. A igreja usa mal o dinheiro. Ela se
apostatou. Estou fazendo aquilo que
acho melhor.”
“Sei que não devia estar comendo ou
bebendo como o faço, mas um pouquinho só não vai me fazer mal. Deus sabe
que meu coração está em ordem. É difícil comer e beber de acordo com os
princípios quando a gente está viajando.”
Se adoto o processo de racionalização estou realmente procurando aquietar minha consciência e argumentando
com o Espírito Santo.
Adiando a decisão
Ouço alguns adventistas dizer: “É
prematuro ficar agitado por causa da
segunda vinda de Cristo agora. Estamos
muito longe desse acontecimento.
Quando virmos a lei dominical chegar,
creremos que estamos realmente no fim
e então buscaremos estar em dia com
Deus.” Será? A história claramente indica que a situação não é bem assim.
Lembre-se da geração de Noé. “Seu tempo de graça estava prestes a expirar. O
venerando patriarca tinha fielmente seguido as instruções que recebera de
Deus. A arca estava concluída em todas
as suas partes, conforme o Senhor determinara, e provida de alimento para o
homem e os animais. E agora o servo de
Deus fez seu último e solene apelo ao
povo. Com angustiosa solicitude que
palavras não podem exprimir, rogou
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que buscassem refúgio enquanto ainda
se poderia achar. De novo rejeitaram
suas palavras e levantaram a voz em
zombaria e escárnio. Subitamente veio
silêncio sobre a turba zombeteira. Animais de toda a espécie, os mais ferozes
bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e se
encaminhando quietamente para a
arca. Ouviu-se o rumor de um vento
impetuoso e eis que aves estavam a
ajuntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em
perfeita ordem passaram para a arca. Os
animais obedeciam o mandado de
Deus, enquanto os homens eram desobedientes... Mas os homens se haviam
tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta
cena não produziu senão uma impressão momentânea.”10
A despeito desse milagre impressionante, ninguém mudou de idéia e aceitou o convite de Noé. A rejeição persistente do apelo do Espírito de Deus os
deixara incapacitados de mudar.
Enfrentamos um perigo semelhante.
O momento de fazer o que é direito é
agora! A voz de Deus falando à nossa
consciência não deve ser silenciada,
mas obedecida.
G. Edward Reid é advogado e pastor. Trabalha como diretor de mordomia da Divisão
Norte-Americana dos Adventistas do Sétimo
Dia. Seu endereço: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, Maryland, 20904; EUA.
E-mail: 74617.2103@compuserve.com
Notas e referências:
1. Ellen G. White, Testimonies for the Church
(Mountain View, Califórnia: Pacific Press
Publ. Assn., 1948), vol. 5, pág. 120.
2. Idem, pág. 69.
3. White, O Desejado de Todas as Nações
(Santo André, SP; Casa Publicadora
Brasileira, 1979), pág. 700.
4. White, O Grande Conflito (Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1988), pág. 109.
5. Idem, pág. 160.
6. Idem, pág. 165.
7. Idem, pág. 292.
8. A Testament of Hope: The Essential Writings
of Martin Luther King Jr., publicado por
James M. Washington.
9. White, Educação (Santo André, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1977), pág. 57.
10. White, Patriarcas e Profetas (Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1995), págs. 97, 98.

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 cupom à pág. 16.) Entre em contato com o diretor do Departamento de Educação ou do Departamento
de Jovens da sua União e solicite que seu
nome seja incluído 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 à pag. 2, enviando cópia da sua carta para os diretores
departamentais de sua União, já mencionados acima. Na América do Norte,
pode utilizar nosso número de telefone
de discagem gratuita, 1-800-226-5478
ou o fax 301-622-9627, ou E-mail:
74617.464@compuserve.com ou ainda
104472.1154@compuserve.com Caso todos esses contatos deixem de produzir resultado, escreva para o nosso endereço
editorial.
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Em Ação
Adventistas na
mais antiga
universidade do
Perú

F

undada em 1551, a Universidade Nacional de San Marcos, em Lima,
Perú, é uma das mais célebres instituições de ensino superior nas Américas.
Muitos dos intelectuais e líderes do país
foram formados em suas provectas salas
de aula.
Através dos anos, um número considerável de adventistas têm estudado
e se graduado nessa universidade. Em
1984, um grupo deles estabeleceu o
Centro de Estudantes Adventistas de San
Marcos, com o objetivo de prover
apoio mútuo e apresentar de um
modo atrativo a verdade da Bíblia à
comunidade universitária.
Em 1999, o centro organizou duas

Alguns estudantes, após o término de um
dos seminários, conversam com os conferencistas (ao centro, na fileira posterior).

séries de seminários, os quais foram
apresentados por eruditos adventistas.
A primeira tratava de História Bíblica
e Arqueologia; a segunda examinou o
tema da Criação e Evolução no Contexto da Ciência Contemporânea. Du-

zentas e cinqüenta pessoas participaram desseeventos.
Já foram realizadas neste ano reuniões com o propósito de exaltar a Bíblia como um documento histórico
digno de confiança, e o Deus da Bíblia
como a melhor solução para os problemas humanos. Foram ainda abordados e discutidos temas como a Nova
Ordem Mundial e o Dilúvio.
Os acadêmicos do Centro gostariam
de trocar idéias e experiências com outras
associações de estudantes adventistas.
Quem estiver interessado deve escrever
para o Centro de Estudantes Adventistas de
San Marcos, Av. Alejandro Bertello 1015,
Urb. La Luz; Lima 1; Perú.
E-mail: huaco@adra.org.per
—Marco Antonio Huaco Palomino
Presidente
Centro dos Estudantes Adventistas
na Universidade de San Marcos

Louvor e culto na
Howard University

E

stabelecida há mais de 15 anos, a Associação de Estudantes Adventistas
da Howard University (HUASA), em
Washington, D.C., tem como meta
principal manter a luz do evangelho
brilhando no campus e na comunidade
adjacente. Seus membros querem que a
dramática realidade dos últimos acontecimentos antecedentes à volta de
Cristo, conforme preditos na Bíblia, sacuda a apatia de muitos de seus contemporâneos.
Toda sexta-feira à noite, estudantes
adventistas se reúnem para orar, cantar,
testemunhar e estudar. Tópicos tais
como o amor de Deus, a mensagem de
saúde adventista, as provas de um verdadeiro profeta e a importância de jejuar e orar são discutidos com a assistência de oradores convidados e de pastores especializados em cada área.
Durante os últimos quatro anos, os
líderes da associação têm organizado
fins de semana especiais no campus.
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Em abril de 2000, o tema escolhido foi
“O Tempo É Agora”. Os estudantes filiados à associação estão plenamente convencidos de que Satanás está em batalha constante contra o Salvador e Seus
seguidores. Crêem que sua missão é
apegar-se a seu Líder celestial e reclamar
a vitória que Ele já alcançou em seu favor. Com efeito, o tempo é agora, porque o amanhã poderá não chegar.
Mais de 400 estudantes e seus amigos participaram do programa de fim
de semana que aconteceu na capela Andrew Ranking Memorial. Houve, na
ocasião, jejum e oração. A presença do
Espírito Santo foi sentida e os participantes decidiram rededicar sua vida a
Deus.
Quem desejar mais informações, favor entrar em contato com a associação
através do e-mail:
howard_adventist@excite.com
—Raven White
HUASA Relações Públicas

Líderes da Associação de Estudantes
Adventistas da Howard University, em
Washington, D.C.
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Foro Aberto
A Dança na Bíblia

O

s adventistas e outros cristãos conservadores têm, em geral, se oposto à
dança social, tão popularizada em nossos
dias. Contudo, o salmista, por duas vezes,
convida os fiéis a louvarem a Deus “com
dança” (Salmo 149:3; 150:4). Isso significa que a dança é apropriada para os cristãos hoje, dentro da igreja, mas imprópria
fora?

M

uitos vêm nessas referências dos
salmos um favorecimento à dança religiosa na igreja, e à dança social
fora dos átrios sagrados. Raciocinam
que se a dança na Bíblia é um componente de culto, então deve ser uma forma legítima de entretenimento social.
Essa suposição é baseada na leitura superficial dos dois textos acima, e numa
compreensão errônea da natureza da
dança social na Bíblia.
Os eruditos discutem a tradução
correta do termo hebraico machowl,
vertendo-o como “dançar”, no Salmo
149:3, e como “dança” no Salmo
150:4. Machowl é derivado de chuwl,
que significa “fazer uma abertura” 1,
numa possível alusão a um instrumento musical como a flauta. Em ambas as passagens, machowl ocorre no
contexto de uma lista de instrumentos usados para louvar o Senhor.
Como o salmista está mencionando
todos os instrumentos usados no louvor, é razoável supor que machowl seja
também um instrumento musical. O
paralelismo da expressão, tão típico
da poesia hebraica, também apóia
essa conclusão.
Ademais, a linguagem figurativa
desses dois salmos não permite uma
interpretação literal de dançar. O salmo 149 encoraja o povo a louvar o
Senhor nos “leitos” e com “uma espada de dois gumes na mão”, que são,
obviamente, expressões figurativas. O
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mesmo se pode dizer do salmo 150. O
propósito dessas passagens não é de
especificar o local ou os instrumentos
usados para louvar a Deus durante o
culto divino, nem é sua intenção conceder licença de dança em homenagem ao Senhor na igreja. Antes, o propósito é um convite ao louvor.
Davi fundou o ministério musical
no templo. Ele instituiu não somente
o tempo, o lugar e as palavras para o
coral levítico, como também “fez” os
instrumentos musicais a serem usados
em seu ministério (I Crôn. 23:5; II
Crôn. 7:6).
Os dois instrumentos que acompanhavam o coral levítico eram a lira e a
harpa, chamados de “instrumentos de
música” (II Crôn. 5:13) ou “instrumentos para os cânticos de Deus” (I
Crôn. 16:42). Sua função era acompanhar os cânticos de louvor e de gratidão ao Senhor (I Crôn. 23:5; II Crôn.
5:13).
Gaten Wolf disse: “Os instrumentos de corda eram usados extensivamente para acompanhar o cântico,
uma vez que não encobriam a voz da
`Palavra de Jeová’, que estava sendo
cantada”.2
A Bíblia fala sobre dança 28 vezes.
Cada referência é uma celebração social de acontecimentos especiais, tais
como uma vitória militar, um festival
religioso ou uma reunião de família.
As danças eram processionais, envolventes ou extasiantes, e praticadas
principalmente por mulheres e crianças, que dançavam separadamente.
As Escrituras não indicam que homens e mulheres dançavam juntos,
romanticamente, ao modo dos casais
de hoje. Como H. M. Wolf observa:
“Como o modo da dança não seja conhecido detalhadamente, é claro que
homens e mulheres não dançavam

juntos em geral, e não há evidência
real de que jamais o fizessem”.3
Aqueles que apelam para as referências bíblicas à dança a fim de justificar a dança romântica moderna,
dentro ou fora da igreja, ignoram a
vasta diferença entre ambas. Aplicar a
noção bíblica de dança ao bailado hodierno é um engano, para dizer o mínimo.
Samuele Bacchiocchi (Ph.D., Pontifícia
Universidade do Vaticano), autor de muitos
livros, ensinou teologia e história da igreja
na Andrews University. O artigo aqui publicado está baseado no capítulo 7 de seu livro
The Christian and Rock Music (Berrien
Springs, Mich.: Biblical Perspectives,
2000). Endereço: 4990 Appian Way;
Berrien Springs, Michigan 49104; EUA.
E-mail: sbacchiocchi@qtm.net
Site na
Web: http://www.biblicalperspectives.com
Notas e referências
1. Ver, por exemplo, Adam Clarke, Clarke’s
Commentary (Nashville, Tenn.:
Abingdon, n. d.) 3:688.
2. Garen L. Wolf, Music of the Bible in
Christian Perspective (Salem, Ohio:
Schmul Publ. Co., 1996), pág. 287.
3. H. M. Wolf, “Dancing,” The Zondervan
Pictorial Encyclopedia of the Bible, Merrill
C. Tenney, ed. (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan, 1976), 2:12.
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Livros
Christ Is Coming
Norman Gulley (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1998; 575
págs.; encadernado).

agitador da consciência e um conforto aos enlutados, mas
como explicação de complexidade Ele simplesmente não satisfaz”, Gulley conclui que Dawkins com isso admite a exisContinua na pág. 32

Revisto por Aecio Cairus.

Juventud enamorada
Alfonso Valenzuela (Berrien Springs,
Michigan: Promise Productions, 1998; 111
págs.; brochura).
Revisto por Ada Garcia.

E

estudo de Norman Gulley sobre os acontecimentos finais
não é uma repetição do modelo geralmente dirigido aos
membros da igreja. A obra é volumosa e reúne argumentos
filosóficos, teológicos e bíblicos que apóiam a esperança adventista. Em suma, Gulley mostra que a esperança da segunda vinda de Jesus tem raiz firme no fundamento inabalável
da revelação divina.
O autor elabora um tecido teológico único, combinando o
ensino da Segunda Vinda com outras doutrinas tais como o
sábado, o estado dos mortos e o conceito de Ellen White sobre os acontecimentos finais. No processo, Gulley leva em
conta questões contemporâneas como a negação da presciência de Deus, os conceitos das origens, a justificação pela fé e o
pós-modernismo, e mostra como a escatologia bíblica confronta essas tendências do pensamento religioso.
A forma abrangente de Gulley naturalmente tem suas ressalvas. Seu estilo é legível, lúcido e explícito, mas freqüentemente torna-se homilético e evangelístico. Talvez não seja
uma desvantagem, pois provê uma leitura corrente de uma
obra que, de outro modo, se mostraria muito erudita.
O vasto repertório tópico do livro contribui para uma elaboração desigual. Por exemplo, a resposta de Gulley às questões pós-modernistas se atém a uma versão muito simplificada dessa tendência. Aqueles que preferem atribuir significado
e verdade somente a afirmações lógicas e empíricas derivadas
de informes colhidos pelos sentidos, não precisam por isso
renunciar à arte (pág. 33), visto ela não tratar primariamente
de afirmações verdadeiras ou falsas, mas de beleza, a qual é
certamente percebida pelos sentidos. Uma “comunidade de
leitores” não implica necessariamente num caos de interpretações individuais. Mesmo que certa comunidade considere
um semáforo (pág. 33) não como “parada” mas como “cuidado”, e uma luz amarela como significando “apresse-se”, os
semáforos poderiam ainda ter uma função útil naquela comunidade.
Gulley também simplifica sobejamente a história da ciência. A contribuição de Einstein à astrofísica é múltipla e de
importância primordial, mas não inclui “pôr em dúvida a teoria heliocêntrica” com o conceito de que “todas as partes do
Universo, incluindo a Terra e seu Sol estejam em movimento
conjunto” (pág. 180). O movimento do sistema solar dentro
de sua galáxia, bem como a noção de galáxias, já eram bem
compreendidos muito antes de Einstein. Outro exemplo: Citando Dawkins (pág. 392) que disse ser Deus “valioso como
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C

omo um cristão vê o namoro? O que constitui o verdadeiro amor? Que fatores estão envolvidos na escolha do
companheiro? Pode você prever a felicidade num casamento? Por que os casamentos falham e o que contribui para seu
êxito? Qual é o papel da sexualidade durante o noivado e no
casamento?
Juventud enamorada oferece algumas respostas proveitosas.
Legível, vivo e baseado na experiência, o livro oferece muita
orientação necessária quanto a felicidade, romantismo, intimidade, compreensão, camaradagem, ilusões e muitas outras
coisas belas envolvidas num tópico freqüentemente malcompreendido. O autor, professor associado de aconselhamento
pastoral e estudos de família no Seventh-day Adventist Theological Seminary na Andrews University, aborda o assunto da
perspectiva cristã de lançamento das bases para um venturoso casamento.
Os jovens certamente acharão o capítulo 5 como o melhor
do livro. Ele explora a diferença entre amor e paixão, algo
que a turbulência da juventude não toma tempo para analisar. Ao ler o capítulo todo e ponderar sobre as questões que o
autor aborda, pode-se ter melhor idéia do que constitui o verdadeiro amor – pelo menos no que tange à sua dimensão
cristã.
O autor também explora os princípios que os cristãos deveriam considerar quanto à sexualidade. Ele esboça os passos
para a realização sexual no casamento, o que a seguir o leva a
falar sobre os limites à intimidade física no noivado. Ele enfatiza que tanto moços como moças são responsáveis em estabelecer e honrar limites e dá razões por que é melhor esperar até ao casamento para a plena expressão da sexualidade.
Uma carência do livro é não explorar a fundo os vários aspectos do amor. O autor trata apenas do ângulo agape do
amor. Concordo que esse deveria ser a base do amor conjugal, contudo, o casamento também requer outros componentes do amor como intimidade, romance, amizade e companheirismo, os quais Valenzuela deixa de examinar. Não
obstante, sua abordagem oferece uma descrição valiosa do
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amor altruísta que deveria permear as relações íntimas.
No todo, o livro é uma revisão básica de temas sobre os
quais os jovens enamorados deveriam pensar, falar e investigar.
Ada Garcia é especialista em estudos de vida familiar e também
conselheira e mediadora em prática privada em Berrien Springs, Michigan,
EUA.

Understanding Intimate
Violence
Editado por Barbara Couden (Hagerstown,
Maryland: Review and Herold Publ. Assn.,
1999; 160 págs.; brochura).
Revisto por Selma A. Chaij Mastrapa.

los que tratam especificamente da intervenção pastoral. Oficiais da igreja podem ajudar positiva ou negativamente, tornando-se facilitadores do abuso ou agentes de cura e redenção.
Understanding Intimate Violence é um livro excelente, escrito por adventistas, para adventistas e acerca de adventistas. É
recomendado a todos os pastores, professores e profissionais
de saúde. É também um livro para todos os adultos solícitos.
As próprias vítimas de abuso serão beneficiadas pela informação provida pelos autores. A obra com certeza melhorará o
conhecimento e dará coragem para enfrentar sem temor um
problema grave. “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação” (II Timóteo 1:7).
Selma A. Chaij Mastrapa (Ph.D., Northwestern University) é psicóloga
licenciada e trabalha em Takoma Park, Maryland. Seu endereço: 4513
Powder Mill Road; Beltsville, Maryland 20705; EUA.

F

oi necessário coragem para a Igreja Adventista do Sétimo
Dia imprimir este livro. Reconhecendo que a violência doméstica é um problema sério entre os membros de nossa igreja, demos um grande passo para compreender e prevenir relacionamentos abusivos, e ajudar no processo de cura das pessoas afetadas por eles. A violência doméstica inclui mais do
que ataques físicos. “Não há cicatrizes visíveis ou machucaduras de abuso emocional ou verbal. Mas como a água gotejando sobre uma pedra pode eventualmente quebrá-la, assim
uma barragem contínua de palavreado hostil pode demolir
os espíritos mais fortes” (pág. 29). O livro define, descreve e
delineia o ciclo de abuso.
Um dos pontos fortes desse trabalho é que ele foi produzido em forma de compilação. Ele reúne profissionais de várias
especialidades e cada um, em seu estilo próprio, focaliza áreas específicas tais como a dinâmica do abuso, o efeito sobre
as crianças, o paradoxo da religião e da violência, e os recursos disponíveis para indivíduos e famílias.
Este não é um livro de teorias e chavões. Foi escrito por
pessoas que possuem larga experiência. Nele, nada de promessas falsas e paliativos. Em vez disso, há apelos a membros
da igreja, pastores, professores e funcionários do campo da
saúde, com recomendações específicas e práticas. Por exemplo, visto que as mulheres são as vítimas mais comuns de violência íntima, algumas igrejas colocam números de telefones nas toaletes de senhoras, onde elas se sentirão seguras
para usá-los discretamente. Os sanitários de homens podem
expor uma lista de traços abusivos.
O papel do pastor é essencial no trato com o abuso. Possivelmente um terço das vítimas conversarão primeiro com o
pastor. É muitas vezes vergonhoso e assustador para elas romper o muro do silêncio. Todavia, muitos pastores deixam de
prover os meios de detenção do ciclo da violência ou a segurança de que as famílias carecem. O livro inclui vários capítu-

Desperate Escape
Alexander Ponomorov (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
1999; 233 págs.; brochura).
Revisto por Oleg A. Zhigankov.

S

asha não era um batedor de carteiras. Não esfaqueava ninguém. Não assaltava bancos, nem era um gatuno. Mas
como juvenil, a cadeia era seu lar e por razão nenhuma exceto a de confessar a Jesus como seu Salvador pessoal. A fé exigia seu preço, seu risco. Mas para Sasha, o preço era demasiado grande e o risco veio demasiado cedo. Ele foi sentenciado
aos castigos brutais numa prisão juvenil na antiga União Soviética.
Quando Sasha afirmou publicamente seu desejo de seguir
a Jesus, ele tinha apenas 12 anos. Sabia que o que tinha feito
era inaceitável para um governo ateu. Os olhos monstruosos
e invisíveis da KGB estavam por toda parte, anotando todo
desafio da política ateísta do governo soviético e do partido
comunista. Sasha conhecia a igreja cristã subterrânea; ele sabia para onde ir, como orar e com quem associar-se, mas a
KGB estava apenas a um passo em sua frente. Um dia, a KGB
flagrou Sasha e arrancou-o de seu lar; fez dele um pupilo do
estado todo-poderoso. A prisão juvenil não era exatamente
um centro para cuidar de crianças. Lá ele foi brutalmente punido, espancado e torturado por causa de sua fé, justamente
Continua na pág. 31
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Ponto de Vista
A fuga do rock
Brian Neumann

M

inha peregrinação espiritual do
rock para a Rocha dos Séculos
é uma história dolorosa de vício, autodestruição e redenção.
Meus pais eram missionários adventistas do sétimo dia. Portanto, pareceria
quase um absurdo que seu filho mais
moço, criado no coração da África, mergulhasse no mundo do rock.
Todavia, isso aconteceu. Não súbita,
mas gradualmente. Teve início quando,
em companhia de alguns amigos, passei a ouvir certas músicas. Um cântico
levou a outro e finalmente meus talen-

Boas escolhas
musicais —
algumas
perguntas que
precisam ser
feitas
1. Tem a música realmente algo valioso a me dizer? Há alguma substância moral e profundidade de mensagem na música, tanto na letra como na melodia e
execução?
2. Qual é a intenção por trás dela?
Comunica-me ela uma mensagem positiva ou negativa? Ao ouvir a música, você
acha que ela se conforma com os critérios
que Paulo fornece em Filipenses 4:8?
3. É a intenção da música comunicada
efetivamente? Se uma atmosfera de reverência é comunicada, está o músico fazendo um bom trabalho?
4. Está você procurando a direção do
Espírito Santo em sua escolha tanto de
música secular como da religiosa?
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tos naturais para a música e a arte foram canalizados para o sonho irreal e
psicodélico do rock. Acabei sendo fisgado. O poder, as vestes, a fama e a presença mundial da revolução do rock cativaram-me. Logo me vi separado do
mundo espiritual e da fé de meus pais.
Uma nova era, uma nova cultura, tinham-se apoderado de minha vida,
como ocorrera com a vida de tantos outros.
Logo passei para um estado permanente de rebelião. Nas palavras de um
pop star do rock, David Crosby, “imaginei que a única coisa a fazer era roubar
seus meninos... Ao dizer isso, não estou
falando de seqüestrar, mas de mudar o
sistema de valores, que os remove muito efetivamente do mundo de seus
pais”.1
O rock afastou-me efetivamente do
mundo de meus pais. Enquanto ainda
adolescente, fugi do internato e de casa,
fui preso por uso de drogas e prática de
roubo, além de envolver-me em lutas
corporais com colegas e professores.
Meu sonho era aprender a tocar violão, coisa que fiz a toda pressa a fim de
conquistar o “mundo deslumbrante de
sexo, drogas, moda e rock’n’roll”. Eu sabia que o rock era exatamente isso. O
próprio empresário dos Rolling Stones
havia dito inequivocamente: “Rock é
sexo. Você precisa impressionar os adolescentes com isso!”2
O rock e a cultura popular apregoavam ao meu subconsciente que não havia nada de errado com sexo pré-conjugal. O resultado tornou-se evidente em
1980, um ano após terminar o ginásio.
Tornei-me, então, pai de uma criança.
Entrando em cena
Despontei no cenário musical local.
A banda de que fazia parte chamava-se
Primeira Página e se apresentava na tele-

visão; nossa música era também tocada
em algumas estações de rádio. Contatos
com um produtor musical logo acrescentaram avanços à minha carreira.
Tornei-me bom amigo de Manlio Celloti, dos estúdios HI-Z, que logo formou
um grupo de três membros. Depois de
gravar durante um ano em estúdios, estávamos prontos para viajar para alémmar.
Após três meses de estada na Alemanha, nossa banda de pop e rock, O Respeito, firmou contrato com a Discos Polydor, de Hamburgo. A gravadora lançou nosso disco Ela é Tão Mística em setembro de 1986. Esse lançamento abriu
novas portas. A banda foi convidada a
fazer parte de uma coleção alemã de
LPs, com artistas do calibre de Janet Jackson e Elton John.
A vida se tornou uma miragem constante de programas, sessões de estúdio,
entrevistas, mulheres, drogas e mais
drogas. A essa altura, minha condição
moral tinha-se deteriorado a tal ponto
que nenhum tipo de vício me era estranho. Nesse meio tempo, o sucesso de
nossas gravações produziram desavenças entre os membros da banda, e finalmente nos separamos.
Um dia depois de uma maratona de
estúdio e uma orgia de drogas, acordei
com o rosto no chão de um banheiro
frio, na casa de uma vocalista de Hamburgo. Estava me afogando em meu
próprio vômito, lutando pela vida.
Contudo, achava-me bastante consciente para invocar o Deus de minha juventude, a quem eu havia esquecido há
muito.
Ele, porém, não me tinha olvidado
ou abandonado. Algo miraculoso ocorreu naquele dia. Meus rumos haviam
provocado uma reviravolta importante,
mas esse foi apenas o começo de uma
viagem tortuosa, durante a qual experi-
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mentei muitas recaídas no rock, antes
de libertar-me desse vício infame.
A volta à sanidade
Retornei à África do Sul resolvido a
livrar-me de meu passado pecaminoso e
iniciar uma nova vida. Decidi seguir o
exemplo dos Músicos Cristãos Contemporâneos, usando meu talento na execução de versões modificadas de rock
como meio de testemunhar.
Logo reconheci que não havia diferença significativa entre o rock secular e
sua versão “cristã”, independentemente
da letra. Música cristã contemporânea
que se conforma com os critérios básicos do rock não pode ser usada legitimamente como música de igreja. A razão é simples: o impacto do rock ocorre
pela música e não pela letra.
Esse pendor pelo rock através de seu
“primo cristão” resultou em nova queda. Comecei a fazer concessões à espécie de música que eu tocava. O compromisso era fácil porque tudo o que eu tinha a fazer era mudar a letra. O estilo
musical permanecia o mesmo. Retornei
gradualmente à escuridão total e retomei rapidamente minha trajetória roqueira em Cape Town.
Numa de minhas apresentações ao
vivo conheci Sue, que haveria de se tornar uma parte muito importante em
minha vida. Sue e eu assistimos a seminários de profecia realizados em nossa
cidade. Como resultado, fomos batizados na Igreja Adventista. A verdade recém-encontrada satisfazia nossas convicções. Contudo, três meses mais tarde
estávamos fora da igreja. O rock ainda
estava em minha alma. Antes que me
desse conta, eu estava mais uma vez
deslizando para o mundo da música
popular.
Então formei minha própria banda,
que recebeu o nome de Projeto Caim,
um nome apropriado para meu desalento espiritual. Eu estava ocupado gravando com o pianista Duncan Mckay,
da famosa banda “10 CC”, quando fui
chamado até Port Elizabeth, mil quilômetros ao norte de Cape Town. O contrato requeria um programa de três meses. Fui contratado como solista, trabalhando seis noites por semana numa
das boates mais famosas da cidade.
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Port Elizabeth tornou-se a etapa final
de minha peregrinação. Aluguei uma
casa perto de uma praia isolada. Como
trabalhava de noite, tinha tempo durante o dia para passear ao longo da
praia e refletir sobre tudo que se passara
em minha vida durante os últimos
anos. Senti o Espírito Santo falar-me
como nunca antes. Examinei os recessos mais íntimos de minha mente confusa. Às vezes as verdades ocultas de
minha alma ferida eram duras demais
de se enfrentar. Mergulhei em angústia
e vergonha, e permiti que as lágrimas
de arrependimento umedecessem as
manchas de meus pecados. Por vezes
sentia a admoestação e o consolo do
Espírito, trazendo cura espiritual à minha vida.
A porta da aceitação de Deus parecia
aberta. Ousadamente entrei por ela,
deixando atrás meu passado escuro. Ao
voltar para casa, em junho de 1994, Sue
e eu tomamos a decisão de que, pela
graça de Deus, não haveria mais retorno ao mundo do rock. Cortei toda ligação com ele. Seis meses mais tarde nos
casamos e desde então temos dedicado
nossas vidas a um ministério especial
em favor daqueles que buscam escapar
do poder hipnótico do rock.
Brian Neumann reside na África do Sul.
Ele tem dirigido seminários sobre apreciação musical na África, Europa e América do
Norte. Seu e-mail: neusue@lando.co.za
A história completa da peregrinação musical de Neumann faz parte do livro The
Christian and Rock Music, Samuele Bacchiocchi, ed. (Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 2000). Endereço: 4990
Appian Way; Berrien Springs, Michigan
40104; EUA. E-mail: bacchiocchi@qtm.net

Como fazer
decisões
enérgicas em
relação à música
1. Decida sobre o que constitui boa
música, na base de informação concreta e
não sob pressão de colegas. Você não terá
de sacrificar seu gosto pessoal ou preferências especiais. Elas simplesmente devem tornar-se santificadas e refinadas.
2. Considere suas novas escolhas musicais como sendo uma aventura, um processo de descoberta. Tome tempo para
definir e refinar seu gosto. Você descobrirá que aquilo que considerava a única opção em música era apenas uma pequena
fração da boa música disponível.
3. Escute cuidadosamente as palavras
para determinar se são ou não boas do
ponto de vista espiritual. Embora haja distinção entre a música e a letra que usamos para os cultos e as outras dedicadas
ao entretenimento pessoal, o conceito básico de escolher aquilo que é puro e enobrecedor permanece o mesmo (ver Filipenses 4:8).

A Associação Geral publicou em
1972 um documento intitulado Guidelines Toward a Seventh-day Adventist Philosophy of Music. Para obter uma cópia
gratuita, entre em contato com: Dialogue
- Music; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, Maryland 20904; EUA.
Fax: 301-622-9627,
E-mail: 105541.3200@compuserve.com
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Para Sua Informação
John Graz

A

Associação Internacional de Liberdade Religiosa (AILR), uma agência não-governamental fundada
em 1893 pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e registrada nas Nações Unidas,
apresentou recentemente seu relatório
de atividades do ano 2000. Diga-se de
passagem que nem todos os países
membros das Nações Unidas subscrevem a carta básica da organização mundial, a qual garante uma das mais preciosas liberdades da humanidade – a liberdade de culto ou de prática e partilha da fé de sua escolha.
Os graus da violação da liberdade religiosa variam de país a país, e, às vezes,
dentro do próprio país. As informações
para a realização desta reportagem foram colhidas de diferentes fontes, incluindo notícias de jornais, relatórios
de organizações religiosas de vários países, e outras fontes nacionais e internacionais.
A síntese do relatório aqui publicada
inclui somente seus pontos principais e
engloba posicionamento até 1999. Os
países foram relacionados em uma de
cinco categorias, desde a mais tolerante
até a mais intransigente com relação à
situação religiosa e seu efeito sobre os
adventistas do sétimo dia.
Categoria 1 – Inclui países cujo governo e legislação proporcionam liberdade religiosa a todos. Presentemente
não há neles problemas para os adventistas do sétimo dia praticarem suas
convições. Esses países são: Samoa
Americana, Austrália, Belize, Burundi,
Camarões, Cabo Verde, Ilhas Cook,
Costa Rica, Costa do Marfim, República
Tcheca, República Dominicana, Guiné
Equatorial, Ilhas Fidji, Gabão, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiné, Honduras,
Hungria, Islândia, Itália, Kiribati, Libéria, Madagascar, Mali, Ilhas Maurício,
Holanda, Nova Zelândia, Papua-Nova
Guiné, Ilha de Pitcairn, Polônia, Ruanda, Seicheles, Ilhas Salomão, St. Eustácio, Suíça, Tonga e Tuvalu.
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Liberdade Religiosa –
Relatório Mundial 2000
Categoria 2 – Compreende os países
onde, a despeito de legislação favorável
à liberdade religiosa, os adventistas do
sétimo dia enfrentam dificuldades nas
escolas públicas e locais de trabalho:
Antígua e Barbuda, Argentina, Aruba,
Baamas, Barbados, Bélgica, Benin, Bermudas, Bolívia, Botsuana, Brasil, Burkina Fasso, Camboja, Canadá, Caiman,
República Central Africana, Chade,
Croácia, República Democrática do
Congo, Dinamarca, República Dominicana, Equador, El Salvador, Eritréia, Estônia, Etiópia, Finlândia, Guiana Francesa, Polinésia Francesa, Gâmbia, Alemanha, Inglaterra, Granada, Guadalupe, Guiana, Haiti, Iraque, Irlanda, Jamaica, Japão, Jordânia, Quênia, Letônia, Lituânia, Malaui, Martinica, Montserrat, Moçambique, Antilhas Holandesas, Nova Caledônia, Nicarágua, Niue,
Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, Romênia, Senegal, Eslovênia, Somália, Espanha, São Cristóvão e Névis, São Marten, São Vicente e
Granadinas, Santa Lúcia, Suriname, Suécia, Tanzânia, Togo, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos, Uruguai, Vanuatu, Venezuela, Samoa Ocidental, Zâmbia e Zimbábue.
A diferenciação entre as categorias 1
e 2 está sujeita a interpretações. Na maioria dos casos, a AIRL tem aceito as classificações feitas por seus correspondentes. Por exemplo, uma pessoa que vive
nos Estados Unidos, Canadá ou Brasil é,
provavelmente, mais crítica da situação
de liberdade religiosa em seu país. Embora haja um clima favorável à liberdade religiosa nessas nações, dificuldades
de arranjos com escolas ou empregos
em relação à guarda do sábado podem
ser aceitas como problemas reais.
Categoria 3 – Inclui países cuja legislação não é contrária à liberdade religiosa, mas adotam posicionamento radical em matéria de religião. Suas autoridades e parte da mídia criam dificul-

dades para os adventistas do sétimo dia.
São eles: Albânia, Áustria, Bósnia-Herzegóvina, Bulgária, China, Camarões,
Chipre, Djibuti, Egito, França, Grécia,
Índia, Israel, Casaquistão, Quirguistão,
Luxemburgo, Macedônia, México, Moldávia, Mongólia, Níger, Nigéria, Rússia,
Tadjiquistão, Sri Lanka, Turquia, Uzbequistão e Iugoslávia.
A França tem sido, durante vários
anos, a líder contra o que os franceses
chamam de seitas e cultos. Embora os
adventistas não tenham sido incluídos
nesses dois grupos, existe nítido preconceito contra as minorias religiosas.
Estão sendo preparadas em suas casas
legislativas leis anti-sectarismo. Democracias como a França e a Áustria respeitam os direitos humanos, mas se preocupam pouco com os direitos das minorias religiosas.
Os problemas de liberdade religiosa
em alguns países têm mais que ver com
igrejas oficiais do que com o governo.
Por exemplo, há relações tensas entre o
governa e as religiões minoritárias no
Uzbequistão. O Conselho Governamental de Negócios Religiosos é controlado por adeptos do islamismo e suas
ações deixam patente que outras religiões não são bem-vindas.
A China apertou seu controle sobre
as religiões, ao passo que Hong-Kong
desfruta ainda de liberdade religiosa.
Taiwan adota política de abertura a todas as práticas religiosas.
A Índia, a maior democracia do
mundo, incluiu em sua constituição a
liberdade de professar, praticar e propagar a religião de escolha do cidadão,
sem qualquer impedimento. Mas o ressurgimento recente do fundamentalismo tem produzido perseguições em algumas partes do país, particularmente
ataques contra as igrejas cristãs. As casas de culto têm sido queimadas e
membros do clero mortos sem contemplação. Um missionário australiano e
seus dois filhos foram queimados. Al-
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guns estados têm criado leis proibindo
conversões. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vem mantendo boas relações
com as comunidades através da Índia, e
exceto em poucos casos, prossegue sem
maiores empecilhos seu trabalho de testemunhar, curar e ensinar.
O Egito reconhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas os adventistas
têm experimentado algumas dificuldades para contrair matrimônio, por causa da influência da Igreja Copta.
Israel não oferece oportunidades
para o evangelismo, e no West Bank as
autoridade palestinas suspeitam que os
adventistas do sétimo dia sejam judaizantes por causa da observância do sábado.
Categoria 4 – Inclui países cujos
governos criaram legislação restritiva à
prática religiosa pública: Armênia, Azerbaijão, Bahrain, Belarus, Geórgia, Indonésia, Kuwait, Líbano, Marrocos, Nauru, Nepal, Omã, Paquistão, Catar, Sudão, Emirados Árabes Unidos e Vietnã.
O Nepal declarou-se oficialmente
um reino hindu, mas permite a obras
de socorro realizadas por algumas organizações e hospitais operados por igrejas cristãs, incluindo os adventistas.
Contudo, seus membros devem ter
obrigatoriamente culto privado.
Em julho de 2000, o Paquistão declarou-se um estado islâmico. Os cristãos
são restringidos na prática e propagação
de sua religião. A Igreja Adventista do
Sétimo Dia opera um seminário, um
hospital e algumas escolas.
O Líbano reconhece a Igreja Adventista unicamente como uma unidade
pertencente à organização das igrejas
evangélicas.
O Vietnã mantém um rígido controle sobre as religiões. Muitas igrejas foram demolidas, embora cinco edifícios
da igreja adventista e o escritório da
missão ainda estejam sob seu controle.
Categoria 5 – Inclui países que não
concedem liberdade religiosa e que baniram a Igreja Adventista do Sétimo Dia
de seu território. São eles: Afganistão,
Butão, Irã, Líbia, Maldivas, Mauritânia,
Arábia Saudita, Síria, Tunísia, Turcomenistão e Iêmen.
O banimento da Igreja Adventista na
Síria deveu-se ao fato de os adventistas

Diálogo 12:3 2000

terem sido erradamente vistos pelo governo como potencialmente pró-Israel
e em oposição às igrejas tradicionais
que operam no país. A Igreja Adventista
do Sétimo Dia, contudo, não se envolve
absolutamente na política.
A Arábia Saudita é o único país no
mundo que formalmente proíbe em seu
território toda prática pública de qualquer religião, exceto o islamismo. Em
alguns casos, segundo relatado, mesmo
o culto privado celebrado por imigrantes cristãos tem sido proibido.
As Maldivas permitem somente o islamismo, mas os estrangeiros de outras
crenças podem realizar culto privado.O
Turcomenistão recusou-se a aceitar oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo
Dia. O único edifício pertencente à
igreja foi demolido em novembro de
1999.
Liberdade religiosa:
Um direito precioso
O direito de praticar, professar e divulgar sua fé é fundamental e valioso.
Sem ele todos os outros direitos ficam
restringidos. A intolerância religiosa
nem sempre é um ato governamental.
Com freqüência ela é praticada por religiões organizadas ou indivíduos extremistas. Em todo caso, a Organização
Internacional de Liberdade Religiosa e
outras entidades semelhantes se dedicam a reivindicar a tolerância e o respeito para com todas as religiões, e também as prerrogativas legais do indivíduo poder escolher uma fé em particular.
John Graz (Ph.D., Universidade de Sorbonne) é secretário geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Página
na Web: www.IRLA.org Endereço: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, Maryland 20904; EUA.
E-mail: 74532.240@compuserve.com
Os leitores que estiverem interessados
podem obter uma cópia gratuita do Relatório Mundial de Liberdade Religiosa 2000,
(em inglês) entrando em contato com o escritório do Dr. Graz pelos endereços acima.

Desperate Escape
Continuação da pág. 27
como muitos adultos em sua congregação. Foi um tempo de prova para seu
corpo, mente e alma. Mas Sasha, porque confiava no Espírito Santo, mostrava ter cerne mais rígido. Sua fé não estava à venda; seu cristianismo não admitia compromisso.
Em sua autobiografia, Sasha Alexander Ponomarov conta de seus sofrimentos e resistência com bastante habilidade e equilíbrio. Os leitores poderão às
vezes considerar as narrativas como resultado de fantasia ou sonho, mas estarão enganados. O livro não é ficção. Prisão, importunação, escapada, detenção,
tormento, nova fuga, novo aprisionamento, e finalmente um salvamento
miraculoso são relatados neste livro.
Você não vai querer fechá-lo até ler a
última página.
A obra é a história de um indivíduo
que afirmou sua fé em face de um inimigo disfarçado e resolvido a desarraigar o nome de Jesus. Reúna cem histórias como essa, talvez ainda mais, e construa em seu imaginário cenários semelhantes ou piores, e você terá a crônica
da sofredora Igreja Adventista na Rússia
comunista. Mas em Sasha e outros há
um tema central que não pode passar
despercebido: Deus pode guardar os
Seus, a despeito da repressão, da perseguição, da cadeia e do exílio.
Quando a liberdade finalmente bateu à porta de Sasha, ele saiu para o
mundo ensolarado com sua fé intacta e
tornou-se pastor, evangelista e administrador de igreja.
Se você quiser ser encorajado e inspirado, leia essa narrativa fascinante. Ela
irá convencê-lo de que a galeria da fé de
Hebreus 11 continua crescendo.
Oleg A. Zhigankov, professor do Seminário Teológico Adventista na Rússia, está
completando seu doutorado em teologia sistemática e história da igreja na Andrews
University, em Berrien Springs, Michigan,
EUA.

.
31

Ecology...
Continuação da pág. 9
contribuísse para o Seis Dias, eu já sabia
da necessidade de relações ecológicas,
embora ainda não tivesse feito a ligação
de que a ecologia continha evidências
para uma criação em seis dias. Mas, ao
considerar o problema, imediatamente
surgiu-me a intuição de que eu tinha
em mãos a evidência que apoiaria a criação de seis dias. Se os ecossistemas requerem grupos inteiros de organismos
para funcionar, não teriam sido necessários grupos inteiros de organismos
também no começo?
Tanto o Princípio Atrófico como as
seqüências bioquímicas sugerem um
planejador, mas ainda permitiam que
os que foram impressionados por essas
evidências cressem em evolução teística. Isso é bem pouco diferente de simples evolução. Num desenvolvimento
de vida gradual, a ecologia também se
desenvolveria começando como ecologia limitada, e depois se expandindo
gradualmente à medida que novos organismos evolvessem. Contudo, se a

Assinatura
gratuita para a
biblioteca de sua
faculdade ou
universidade!
Deseja ver Diálogo disponível na biblioteca de sua faculdade ou universidade, de
modo que seus amigos não-adventistas
possam ter acesso à revista? Procure o bibliotecário e sugira que peça uma assinatura
gratuita, usando papel timbrado da instituição. Cuidaremos do resto!
A carta deve ser endereçada a Dialogue
Editor-in-chief; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, Maryland 20904; E.U.A.
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ecologia desenvolveu-se ao mesmo
tempo que as espécies em evolução, os
ecossistemas falhariam por falta de
componentes essenciais. Por conseguinte, a vida não poderia ter continuidade, se é que pudesse mesmo começar.
Por outro lado, se os seres foram criados
num intervalo breve, juntamente com
suas interdependências ecológicas, haveria desde o começo relações complexas em apoio à vida na Natureza.
A ecologia e a biodiversidade complexa que encontramos na Natureza
hoje, no topo da hierarquia estrutural,
sugerem que muitos organismos interrelacionados teriam sido necessários
desde o início. Somente uma criação
imediata proveria as exigências de tal
sistema ecológico. Assim, embora a ecologia, como hoje compreendida, não
exija precisamente uma criação em seis
dias, ela favorece essa possibilidade.
Ademais, ela é definitivamente contrária à idéia de um desenvolvimento ecológico gradual.
Henry Zuill (Ph.D., Loma Linda University) lecionou e conduziu pesquisa em biologia e ecologia por muitos anos. Seu endereço: 64 Norwood Drive; Norman, Arkansas
71960; EUA. E-mail: haz@alltel.net
Notas e referências

Christ Is Coming
Continuação da pág. 26
tência de Deus. Uma leitura cuidadosa
da declaração iria vê-la como uma simples avaliação da idéia de Deus, em linha com o ceticismo clássico, como um
arrimo emotivo e um freio social.
Algumas das omissões da obra não
podem ser atribuídas ao autor. Muitos
leitores ficarão encantados com sua declaração: “Simpatizo com a Coalizão
Cristã em sua frustração, mas não em
sua solução” (págs. 492 e ss.), somente
para descobrir que nenhuma alternativa clara é oferecida à diretriz da Coalizão sobre quão espessa a parede de separação entre igreja e estado devia ser.
Mas isso somente evidencia a falta de
detalhes suficientes no pensamento político do movimento adventista como
um todo.
Não obstante alguns erros, o livro é
bem editado e provê uma visão compreensiva da doutrina da Segunda Vinda no contexto de outras doutrinas bíblicas importantes.
Aecio Cairus (Ph.D., Andrews University) ensina teologia sistemática no Adventist International
Institute of Advanced Studies em Silang, Cavite,
Filipinas. E-mail: cairus@aiias.edu

1. John F. Ashton, ed., In Six Days: Why 50
Scientists Choose to Believe in Creation
(Sydney, Austrália: New Holland Press,
1999).
2. Ecossistemas muito grandes são
usualmente designados biomes.
3. Para uma discussão mais detalhada deste
assunto, veja o livro do autor “Evidence for
Design at the Ecological Level”, Geoscience
Report 29 (Spring 2000), publicado pelo
Geoscience Research Institute (Loma
Linda, Califórnia 92350, EUA), e “Ecology,
Biodiversity and Creation,” Creation ExNihilo Technical Journal 14:2 (2000), págs.
82-90. (P.O. Box 6307; Acacia Ridge, D.C.;
Qld. 4119, Austrália).
4. P. H. Raven, “Ethics and Attitudes”, em
Simmons, et al. (eds.), Conservation of
Threatened Plants (New York: Plenum
Publishing, 1976), págs. 155-181. Citado
por Y. Baskin, The Work of Nature: How the
Diversity of Life Sustains Us (Washington,
D. C.; Island Press, 1997), págs. 36, 37.
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Conversa interior…
Continuação da pág. 6
uma conversa interior positiva, revestem-se de um novo significado: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama — se
há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai... e a paz de Deus que
excede todo o entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus” (Filipenses 4:89, 7).
Repetindo esses passos, você poderá
adquirir o hábito de pensar positivamente. Seja paciente consigo mesmo.
Pode levar semanas ou meses a refutação de seu repertório de mensagens negativas. Identificar essa espécie de “endoutrinação própria” e substituí-la por
um diálogo interior mais saudável tomará algum tempo, assim como demanda tempo romper com um velho
hábito. Pode exigir muito esforço, mas
no fim valerá a pena. Você ficará surpreso de como se tornará mais eficiente
cada dia, desfrutando uma vida mais
saudável, mais feliz e produtiva.
Nancy J. Carbonell (Ph.D., Andrews
University) é professora associada de psicologia na Universidade Andrews. Seu endereço postal: Andrews University; Berrien
Springs, Michigan 49104; EUA. E-mail:
carbonel@andrews.edu
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Primeira Pessoa
Alf Nahman

V

ocê poderia conseguir-me um
exemplar do Velho Testamento,
por favor?”
“Farei o melhor que puder”, disseme o sacerdote anglicano. E emendou: “Mas Velhos Testamentos não
vêm sós. São encadernados com o
Novo Testamento”.
Eu não queria nem tocar no Novo
Testamento. Esse é um livro dos cristãos, os perseguidores e atormentadores dos judeus através da história, judeus como eu.
Algumas semanas antes, alguém
me havia dado o livro de Merlin Neff,
Faith of our Fathers. Como me sentia
entediado e tinha pouco o que fazer,
comecei a ler o livro. Logo minha curiosidade foi despertada. Pela primeira
vez achei um livro cristão que falava
dos judeus com respeito. De fato, o
autor dizia algumas coisas boas dos
judeus. Nenhuma invectiva tal como:
“Eles são os assassinos de Cristo”.
Nada de maldição sobre eles. O autor
apenas indicava o quanto o cristianismo devia aos judeus, ao Velho Testamento.
O livro de Neff criou em mim um
intenso desejo de conhecer minhas
raízes no Velho Testamento, e descobrir por mim mesmo qual era a fé de
meus antepassados. Ansiosamente
aguardei o cumprimento da promessa
do sacerdote anglicano.
Razões para o ódio
Sendo judeu de nascimento, tinha
bastantes razões para detestar os cristãos. Muitas vezes desejei pôr fogo
numa igreja ou duas para descontar
todas as coisas abomináveis que eles
tinham feito aos judeus desde 70 a.D.,
quando o templo de Jerusalém foi destruído e os judeus dispersos pelo império romano. O grupo judaico do
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Em busca de minhas
raízes, achei o Messias
qual eu proviera escapou para a península ibérica. As coisas não foram
más para nós, até que os cristãos assumiram o poder. Com eles vieram aflição e perseguições intermináveis.
Em 1492, eclodiu nova onda de
opressões. Os judeus que se recusavam converter-se ao cristianismo
eram expulsos de suas casas, depois de
confiscados seu dinheiro e propriedades. Nenhum país “cristão” os queria
receber. A única nação que os acolheu
foi o império otomano. Os que fugiram para a Turquia prosperaram e
cresceram.
Quando o século 20 despontou,
muitos judeus espanhóis (sefaraditas)
como nossa família, começaram a
imigrar para diferentes partes do
mundo. Alguns foram para as Américas, enquanto outros para a antiga
Rodésia (Zimbábue) e o Congo Belga
(República Democrática do Congo).
Meus pais mudaram-se para a ilha de
Rodes, perto da costa da Turquia, que
naquele tempo pertencia à Itália.
Nasci em Rodes e iniciei meus estudos numa escola judaica. Eu gostava
muito de freqüentar a sinagoga. O sábado era o melhor dia da semana para
nossa família e sabíamos como celebrá-lo. A vida era feliz e tínhamos um
futuro promissor. Mas então veio a devastadora tormenta trazendo o pior
para um judeu. Hitler assumiu o poder, e o holocausto ergueu sua ameaçadora e monstruosa cabeça. Mesmo o
gueto não podia nos livrar das mãos
do mal, e nossa família teve de fugir
de Rodes.
Do dia para a noite ficamos sem pátria. Aonde poderíamos ir? Quem nos
acolheria? Felizmente tínhamos alguns parentes no Congo Belga. Meu
pai partiu primeiro, conseguindo sua
fuga mediante suborno. Logo que ele

se estabeleceu no local, quis que fôssemos ter com ele. Não era fácil obter
documentos para minha mãe e cinco
crianças poderem viajar. Com Buchenwald e Beergen-Belsen nos ameaçando, o aliciamento foi mais uma
vez o modo de sair. É surpreendente
como a ganância humana pode abrir e
fechar portas. Deixamos Rodes para
nos unirmos a papai.
Elisabethville (agora Lubumbashi),
no Congo Belga, tornou-se nosso lar
por quase dois anos. Mudamo-nos de
novo para a Rodésia do Norte (agora
Zâmbia). Lá aprendi inglês.
Um ano antes do fim da guerra,
completei a nona série. Para prosseguir meus estudos, teria de ir para um
internato na África do Sul. As finanças
limitadas da família excluíam essa opção. Assim iniciei meu aprendizado
nas minas de cobre de Zâmbia, em
outra cidade. Sentia bastante falta de
meu lar e pegava caronas para casa
cada fim de semana. Numa dessas viagens, coincidentemente, o sacerdote
anglicano me deu uma carona.
Encontrando minhas raízes
Bem, o sacerdote cumpriu apenas
parcialmente sua promessa. Como
não podia achar um Velho Testamento, deu-me uma Bíblia completa. “Não
importa”, disse comigo mesmo, “posso limitar-me ao Velho Testamento.
Nem vou dar sequer uma espiadela no
Novo. Está cheio de mentiras”.
Então teve início a jornada de retorno às minhas raízes. Gênesis foime uma leitura fascinante. Embora reverenciássemos a Torah, nunca a líamos em casa. Em Zâmbia, não estávamos mais guardando o sábado. Algumas vezes íamos à sinagoga às sextasfeiras à noite para receber o sábado, e
observávamos as grandes festas he-
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braicas, mas não era o mesmo que em
Rodes. Tínhamos lá uma comunidade
unida e a religião nos ligava estreitamente.
Agora, sozinho em meu quarto e
longe de casa, passei muito tempo
com meu tesouro. A história da Criação, a origem do sábado, o significado
do concerto, todos reviveram em minha mente. Os patriarcas e profetas,
os salmos e os provérbios, os heróis e
os vilões do Velho Testamento, todos
surgiam diante de mim. Um fio comum parecia correr por todo Velho
Testamento: a esperança do Messias.
Naquela esperança achei minhas raízes. A fome de minha alma foi saciada.
Então, um dia, um anúncio no jornal local chamou minha atenção: um
curso gratuito de estudos da Bíblia, de
A Voz da Profecia. Mandei um cupom
com meu nome e endereço. As lições
prenderam meu interesse. O estudo
sobre o sábado achou imediatamente
uma resposta em meu coração. Afinal,
um judeu devia saber que o sétimo dia
é o sábado do Senhor. Mas achei um
ponto nas lições difícil de aceitar: a
afirmação ousada de que Jesus era o
Messias. Como podia ser? Não é Ele
Aquele em cujo nome milhões de judeus foram massacrados? Não estava a
igreja na vanguarda dos que perseguiam os judeus? Que dizer do clero cristão que encorajava a caça aos judeus e
os perseguia quais bestas ferozes através da Europa “cristã”? Esse Jesus não
podia ser o Messias!
A luta espiritual continuou durante
muitos meses. Estudei cuidadosamente as profecias, particularmente as de
Daniel e Isaías. Lentamente minha resistência desmoronou-se e aceitei Jesus como meu Messias.
Vivendo pela fé
Tinha agora de comunicar as boasnovas a meus pais. Escrevi-lhes sobre
minha convicção de que Jesus é o
Messias de Israel. Disse-lhes que me
tornara um judeu completo e não um
gentio. Procurei fazer as coisas mais
fáceis quanto possível.
Meu pai não perdeu tempo. Apareceu em meu apartamento. Eu já havia
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feito um acordo com meus empregadores para me darem alguns dias livres, dizendo-lhes que minha mãe estava seriamente doente e queria verme. Eu estava realmente preocupado.
Ao viajar para casa, meu pai mal falou
comigo. Quando chegamos, descobri
que minha mãe estava no cinema.
Logo que ela voltou, gritou comigo e
me ameaçou. Perguntou-me como podia eu ser um traidor de minha família e povo. A pressão continuou por
muito tempo. Deixei que ela berrasse
enquanto eu tinha a cabeça entre as
mãos. Eu estava tranqüilo e seus gritos, embora lancinantes, não me moveram.
Gradualmente ela se acalmou. Primeiro vieram as promessas. Podia voltar para casa e meu pai acharia um
emprego para mim. Depois vieram as
ameaças. Se não desistisse de minhas
idéias tolas, seria deserdado. Celebrariam um serviço funerário simbólico
para mim, com um caixão real e os rituais regulares de enterro.
Já era tarde quando fui para a cama
naquela noite. Na manhã seguinte,
exigiram que eu visitasse todos os judeus proeminentes da comunidade,
na esperança de que pudessem persuadir-me. Fiquei aliviado quando essa
inquisição terminou. Reconhecendo
que eu não mudaria de idéia, meus
pais fizeram uma última tentativa. Enquanto eu cresse em Jesus como o
Messias, não precisava vir para casa a
fim de visitá-los. Não mais seria seu
filho. Isso me doeu bastante, especialmente porque meu pai e eu éramos
bons amigos.
Voltei a meu apartamento. Falei
com meu empregador sobre minha
nova fé. Queria ter os sábados livres.
“Meu caro rapaz”, replicou ele, “eu
sou cristão e tenho de trabalhar aos
domingos. Sinto muito. Não posso
dispensá-lo aos sábados”.
“Nesse caso, senhor,” respondi-lhe,
“não tenho escolha a não ser demitirme”.
“Não seja tolo, jovem”, meu supervisor admoestou-me preocupado.
“Você sabe que está jogando fora uma
carreira maravilhosa? Em poucos anos
você será um rico engenheiro elétrico.

Não seja tão precipitado e estúpido!”
“Sinto, senhor”, retruquei, “mas
preciso obedecer minha consciência.
Se não posso fazê-lo, então preciso demitir-me”.
Demiti-me e logo comecei a sentir
dificuldade de obter um emprego com
os sábados livres. Gradualmente minhas economias se esgotaram. Mal tinha o que comer. Meu senhorio ameaçou despejar-me se não pagasse o aluguel. Roguei para que me deixasse ficar alguns dias. Justamente quando
estava chegando ao fim de minha resistência, chegou uma carta registrada. Continha algum dinheiro, o suficiente para cuidar de minhas necessidades imediatas. Alguém tinha sido
impressionado a me socorrer.
Logo comecei a colportar, embora
fosse tímido e gaguejasse bastante. O
Senhor me mostrou um caminho fora
dos guetos de Rodes e das garras da
pior tirania da história, as minas de
cobre da África, para ser professor em
escolas paroquiais. Desde a descoberta
de minhas raízes, minha vida tem
sido uma aventura de encontro do
verdadeiro significado da vida na Palavra de Deus.
Além do mais, não estive só nesse
processo. Anos depois de minha própria descoberta, meu pai mudou-se
para Houston, Texas, onde em 1998
encontrou alguns cristãos hispânicos.
Meu pai gostava de falar o espanhol,
que aprendera em sua juventude. Seus
novos amigos falaram-lhe de Jesus o
Messias, e antes de morrer, aos 90
anos, tornou-se um crente.
Alf Nahman ensinou durante 30 anos
em escolas paroquiais e públicas. Agora
reside na África do Sul, onde escreve especialmente para crianças. Seu e-mail:
alfjenah@mweb.co.za
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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.

Celestin Abdallah: solteiro; estudando
administração de empresa; interesses:
acampar, atividades com a juventude, e
computadores; correspondência em francês, inglês, espanhol, ou kinyawanda. Endereço: Université Adventiste d’Haiti; Diquini 63; B.P. 1339, Port-au-Prince, HAITI.
E-mail: abdallahcelestin@usa.net
Moises Acosta B.: 28; solteiro; engenheiro químico industrial; interesses:
acampar, esportes e fazer novos amigos
cristãos; correspondência em espanhol.
Endereço: Jose Moreno Irrabaien # 124-1,
Col. 1º de Mayo; Villahermosa, Tabasco,
86190 MÉXICO.
E-mail: moiacosta@LatinMail.com
Gbenga Ademodi: 28; solteiro; advogado; passa-tempos: trocar idéias, jogar
xadrês, observar e jogar futebol, e ouvir
música; correspondência em inglês. Endereço: c/o Dr. B. Ademodi; Dept. of Chemical Engineering; Obafemi Awolowo University; Ile-Ife; Osun State; NIGÉRIA.
E-mail: gbengus72@ticfanmail.com
Demrose Joy Adlaon: 22; solteira; completando um diploma em farmácia; interesses: tocar piano, fazer ponto de cruz, e
esportes; correspondência em inglês. Endereço: Seventh-day Adventist Church;
Palapu Ext., Digos, Davao del Sur; 8002
FILIPINAS.
Edilia Aguilera: 25, solteira, analista de
sistemas; interesses: atividades ao ar livre,
acampar, excursionar e programas de jovens; correspondência em espanhol. Endereço: La Paz #858; Villa Alemana; V Region; CHILE.
Josephat Akunga: 24; solteiro; natural
de Quênia estudando para obter um mestrado em comércio; interesses: jogar fute-
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bol e voleibol, ler e aprender de outras
culturas; correspondência em inglês ou
kiswahili. Endereço: 19c Amedabad Palace; Bhopal 462001, M.P., ÍNDIA.
E-mail: omogambi60@hotmail.com
Boris T. Alomia: 21; solteiro; estudando medicina na Universidad Privada Abierta a Latinoamerica; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Av. San
Martin Nro. 250; Cochabamba; BOLÍVIA.
E-mail: borisalomia@latinmail.com
Omama Isaac Amoah: 23; solteiro; estuda agricultura; interesses: lecionar agricultura, ouvir música evangélica e trocar
cartões postais; correspondência em inglês. Endereço: c/o Mr. D.K.A. Amakoh;
P.O. Box 7231; Nsawam, E/R; GANA.
Claudia Amoedo: 25; solteira; estuda
história na Universidade do Amazonas;
interesses: viajar, fotografia, leitura e fazer novos amigos; correspondência em
português, inglês e espanhol. Endereço:
Rua Tomas Antonio Ganzaga, 63; D. Pedro II; 69042-560 Manaus, AM; BRASIL.
E-mail: cacau_mao@bol.com.br
Merari S. Arciaga: 28; solteira; enfermeira estudando para um diploma em
educação elementar na Naga College
Foundation; interesses: evangelismo, esportes, atividades ao livre, música clássica
e religiosa; correspondência em inglês ou
tagalog. Endereço: Seventh-day Adventist
Multigrade; Magsaysay Avenue; Naga
City; 4400 FILIPINAS.
Bela Peter Barabas: solteiro; estuda
engenharia de eletricidade na Budapest
Technical University; endereço; Gyakorlo
utca 4/c VI. em. 23; Budapest; 1116 HUNGRIA. E-mail: barabasb@freemail.hu
Geoffrey Birundu: 25; solteiro; estudando sociologia na Egerton University;
passa-tempos: cantar, jogar tênis de mesa,
excursionar e fazer novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: Box 588;
Njoro; QUÊNIA.
E-mail: birjeff@egerton.ac.ke
Ruth E. Blanco: 22; solteira; estuda administração de empresa na Universidad
Simon Rodriguez; interesses: música, louvar a Deus em canto, ler e fazer novos
amigos; correspondência em espanhol.
Endereço: Ave. Rep. Dominicana, Edifício
Delcha 1, Planta Baja; Boleita Sur, Caracas
1070; VENEZUELA.
Collins Boit J.: 27; solteiro; estudando
administração de empresa na Bugema

University; passa-tempos: ler novelas,
cantar, ouvir música e fotografia; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box
6529; Kampala; UGANDA.
E-mail:buniversity@infocom.co.ug
Yenny Bouchard: 23; solteira; leciona
em um escola elementar adventista; interesses: fazer novos amigos, viajar e trocar
poesias; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Pedro Ferre 874; 3432
Bella, Corrientes; ARGENTINA.
E-mail: yennybou@mixmail.com
Taurai Bwerinofa: 23; solteiro; estuda
no Masvingo Technical College; passatempos: jogar e observar futebol, conservação da natureza e computadores; correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 233; Gweru; ZIMBABUE.
E-mail: charmington@hotmail.com
Bethlorgen Cabaluna: 34; solteira,
completou mestrado em saúde pública na
Adventist University of the Philippines,
agora trabalha para o governo; interesses:
jardinagem, cozinhar, organizar atividades de igreja, e desenhar roupas; correspondência em inglês ou filipino. Endereço: 508 Orchid Street, Flores Village;
Bengkal, Davao City; 8000 FILIPINAS.
E-mail: margaux_c@hotmail.com
Azlan Chungan: 28; solteiro; professor;
interesses; jogar peteca com raquete, pescar, acampar e viajar; correspondência em
inglês ou malaio. Endereço: Tenghilan
Church; P.O. Box 7; 89257 Tamparuli, Sabah; MALÁSIA.
Nahira Colón: 19; solteira, estuda marketing na Universidad de Puerto Rico; interesses: natureza, línguas estrangeiras,
beisebol, e basquete; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Calle 1-E12, Extension Sta. Juanita; Bayamon, Puerto Rico 00956; EUA.
Marlie C. Conson: 27; solteira; completou diploma de professora em curso secundário na University of Mindanao; passa-tempos: atividades ao ar livre, natação;
ouvir boa música e fazer novos amigos;
correspondência em inglês. Endereço: Purok Bulaklak III, La Fortuna; Tagum City,
Davao; 8100 FILIPINAS.
Carolyn de la Cruz: 27; solteira, trabalha como enfermeira de escola e estuda
para obter um mestrado em enfermagem;
passa-tempos, poesia, pintura a carvão, ler
e viajar; correspondência em inglês. Endereço: Domingo Street; Murcia, Negros
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Ocidental; 6129 FILIPINAS.
Max Antoine Dantes: 31; solteiro; tem
diplomas de bibliotecário e em manutenção elétrica; interesses: civilizações antigas, produção elétrica, música e natação;
correspondência em francês. Rue Catherine Flon #7; Delmas, Port-au-Prince; HAITI.
Abakwue U. Dennis: 22; solteiro; estudando engenharia química na Federal
University of Technology; ativo na Associação de Estudantes Adventistas e sempre pronto a partilhar o evangelho; correspondência em inglês. Endereço: Dept.
of Chemical Engineering; Federal University of Technology - Owerri; Hostel B;
P.M.B. 1526; Imo State; NIGÉRIA.
Jonas A. Diaz: 21; solteiro; estuda medicina na Universidad de Santo Domingo;
interesses: tocar violão, ouvir música, ler e
exercício físico; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Ave. Mexico,
Edif. 40, Apt. 403; San Carlos, Santo Domingo; REPÚBLICA DOMINICANA.
Elvie S. Dolotallas: 29; solteira; completando curso de comércio, trabalhando
como secretária para uma companhia de
seguro; passa-tempos: cantar, tocar piano,
colecionar selos, e natureza; correspondência em inglês ou tagalog. Endereço:
3792 Mirafuentes Subdivision; Tagum
City; 8100 FILIPINAS.
E-mail: edolotallas@yahoo.com
Nick Dorlipo: 27; solteira; completando curso de psicologia na Université Lumière Lyon II; interesses: profecia bíblica,
teatro, cinema e exercício físico; correspondência em francês ou inglês. Endereço: 77 Bue Bellecombe; 69006 Lyon;
FRANÇA.
Jorge Espinosa Reina: 40; solteiro; ator
em drama cristão; interesses: trocar experiências em ministério público utilizando
palhaços, bonecos ou drama ao vivo; correspondência em espanhol. Endereço: C.
Narciso Lopez entre C y D No.408; Ciego
de Avila; 65100 CUBA.
Yenny Figueroa: 24; solteira; estuda
pedagogia na Universidad de Playa Ancha; interesses: ler, ginástica aeróbica,
música cristã e fazer novos amigos; correspondência em espanhol. Endereço: Poblacion Lautaro; Bio Bio 161, Artifício, La calera; V Region; CHILE.
E-mail: slusam@LatinMail.com
Arlene S. Garcia: 34; solteira; completa
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um curso em tecnologia médica; passatempos: cantar, música religiosa e viajar;
correspondência em inglês, tagalog, visayan ou pampango. Endereço: Kapatagan Valley SDA Elementary School; Kapatagan, Lanao del Norte; 9214 FILIPINAS.
Mary D. Garzota: 24; solteira; completa um curso em tecnologia médica; interesses: tocar flauta ou piano, viajar, ler e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês. Endereço: 161 Luna Mencias Street; San Juan, Metro Manila; 1500 FILIPINAS.
Heloisa Helena Gonçalves; 34; solteira;
fisioterapeuta com diploma da Universidade Federal de Minas Gerais; interesses:
música, estudo da Bíblia, viajar, e as artes;
correspondência em português ou inglês.
Endereço: Rua Florêncio José dos Santos,
123; Bairro Alípio de Melo; 30820-630
Belo Horizonte, MG; BRASIL.
Estrella Gonzalez: 18; solteira; estudando para um diploma em administração de empresa; interesses: leitura, música, acampar e atividades de jovens; correspondência em espanhol. Endereço: Obreros Textiles No. 52, Col. Marco Antonio
Munoz; 91060 Xalapa, Veracruz; MÉXICO.
E-mail: estrella.gonzalez@correoweb.com
Nabbosa M. Gorreth: 29; solteira;
completando um programa em treinamento de professores; interesses: viajar,
ler, ouvir e cantar música cristã; correspondência em inglês ou uganda. Endereço: Abaita - Ababiri S.D.A. Church; P.O.
Box 225; Entebbe; UGANDA.
Armando Guirado R.: 18; solteiro; estuda medicina na Universidad Central del
Este; interesses: nadar, ecologia, computadores e partilhar o evangelho; correspondência em espanhol. Endereço: Calle V. C.
Duarte, Edif.11, Apt. B-22; San Jose de los
Llanos; San Pedro de Macoris; REPÚBLICA DOMINICANA.
Luis Hernandez: 40; solteiro; engenheiro agrônomo e estudante pre-médico; interesses: medicina natural, ecologia,
vegetarianismo e obra missionária; correspondência em espanhol, inglês ou português. Endereço: P.O. Box 1621; Collegedale, TN 37315; EUA.
Babu N. James; 24; solteiro; estuda
para um mestrado em bioquímica; passatempos: tocar violão e piano, cantar música cristã e ler a Bíblia; Endereço: Cirlas
Colony, Plot No. 57; Aurangabad, Maha-

rashtra, ÍNDIA.
E-mail: babujames@usa.net
Marvin John; 24; solteiro; estuda para
um mestrado em administração de empresa; interesses: saxophone, motocicletas, futebol e cantar; correspondência em
inglês. Endereço: Spicer Memorial College; Ganeshkind; Pune 411007, Marashtra;
INDIA. E-mail: marvinjohn@email.com
Sonia Mabel Kidruk: 28; solteira; estuda engenharia civil; interesses: colecionar
cartões postais e selos, esportes e poesia;
correspondência em espanhol. Endereço:
Rio Cuarto 1232; 3360 Obera, Missiones;
ARGENTINA.
E-mail: soniamk@mixmail.com
Olanlyi O. Labiyi: 22; solteiro; estuda
gerência e contabilidade na Obafemi
Awolowo University; passa-tempos: jogar
futebol, ler, ouvir música e colecionar
lembranças; correspondência em inglês.
Endereço: c/o Mrs. C. L. Labiyi; Faculty of
E.D.M.; Obfemi Awolowo University; IleIfe, Osun State; NIGÉRIA. E-mail:
clabyi@oauife.edu.ng
Susette D. Lamparero: 26; solteira; enfermeira registrada; interesses: tocar piano
e flauta, esportes, atividades missionárias
e evangelismo da saúde; correspondência
em inglês. Endereço: South Philippine
Union; Box 208; Cagayan de Oro City;
9000 FILIPINAS.
Khoi Slan Lengh: 23; solteiro; estuda
contabilidade; interesses: esportes, viajar,
jardinagem, e computadores; correspondência em inglês. Endereço: Spicer Memorial College; P.O. Ganeshkind, Aundh
Road; Pune 417007; ÍNDIA.
E-mail: khoi.langh@usa.net
Joseph H. K. Lee: 22; solteiro; estudando na International Medical University;
correspondência em inglês. Endereço:
P.O. Box 1; 89257 Tamparuli, Sabah; MALÁSIA. E-mail: josephleemail@yahoo.com
Alcira Ludeña: 50; viúva; trabalha
como tradutora espanhol-inglês e estuda
inglês educacional; interesses: andar, jardinagem, medicina natural e cozinha vegetariana; correspondência em espanhol
ou inglês. Endereço: P.O. Box 1711-50075008, Sexto Piso; Quito; EQUADOR.
Karen N. Maceda: 25; solteira; estuda
enfermagem no Ago Medical and Educational Center; interesses: trabalhos de casa
e fazer novos amigos; correspondência
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em inglês. Endereço: Nantes Compound,
Basud; Camalig, Albay; FILIPINAS.
Daniel Paunde Madumelane: 24; solteiro; estuda engenharia elétrica na
Eduardo Mondlane University; interesses: ciências, tecnologia, outras culturas
e música; correspondência em português ou inglês. Endereço: Av. Amilcar Cabral No.1254; Maputo; MOÇAMBIQUE.
E-mail: salomao@deel.uem.mz
T. D. Magaka: 37; casado; trabalha em
Serviços Sociais Adventistas; interesses:
trabalho social, viajar, ler a Bíblia e fazer
novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: Box 678; Kisii; QUÊNIA.
Ester Maidana: 32; solteira; professora
numa escola elementar adventista; interesses: acampar, cantar, esportes e trocar
cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço: Caseros 796; 3432 Bella
Vista, Corrientes; ARGENTINA.
E-mail: estermaidana@mixmail.com
Dockins Junior Mairura: 22; solteiro;
estuda química na Egerton University; interesses: socializar, excursão, natação e
música; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 1221; Kisumu; QUÊNIA.
E-mail: dockins-j@egerton.ac.ke
Wake Mangu: 27; solteiro; completa
um curso em comércio na University of
Papua New Guinea; interesses: cantar,
música evangélica, viajar, e trocar cartões
postais; correspondêncioa em inglês.
E-mail: bigime@upng.ac.pg
Daniel Mantilla: 21; solteiro; estuda na
Universidad Tecnica de Ambato; interesses: cantar música cristã, tocar violão,
acampar e ajudar a outros; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço:
Martinez, 4-27 y Bolivar; Ambato; EQUADOR. E-mail: danymant09@yahoo.com
Emerald P. Marsala: 31; casada; completa um curso em educação elementar;
passa-tempos: excursão, cantar, ouvir música e cozinhar; correspondência em inglês. Endereço: Kapatagan Valley SDA Elementary School; Kapatagan, Lanao del
Norte; 9214 FILIPINAS.
Berenice Martinez: 25; solteira; completou um curso de computação; interesses: ler, outras culturas, fotografia e acampar; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Fray Luis de Herrera 518;
Col. Villa Insurgentes, Leon, Gto.; 37220
MÉXICO. E-mail: Bereni@prodigy.net.mx
Raul E. Mauro: 26; solteiro; completa
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um curso em engenharia econômica; interesses: história bíblica e profecia, ministério no campus, liberdade religiosa e
computadores: correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Centro de Estudios y Promocion del Desarrolo; Leon de
la Fuente No. 110; Lima 17; PERÚ.
E-mail: remm@desco.org.pe
Harrison Mburni: 34; solteiro; pastor
adventista que tem mestrados em religião
e sociologia, estudando para um doutorado; interesses: ler, música, esportes e questões sociais; correspondência em inglês.
Endereço: Uganda Union of S.D.A.; Post
Box 6434; Kampala; UGANDA.
E-mail: hmlukuka@hotmail.com
Daniel Mendoza: 22; solteiro; estuda
na Universidad Nacional Federico Villarreal; interesses: música, acampar, natureza e estudar a Bíblia; correspondência em
espanhol. Endereço: Valle Riestra 630; Pueblo Libre, Lina; PERÚ.
E-mail: daniellrl@yahoo.com
James Mensah: 22; solteiro; estuda comércio na University of Cape Coast; interesses: ler, viajar, futebol e tênis; correspondência em inglês. Endereço: c/o Mary
Addison; P.O. Box 53344; Accra; GANA.
Kepha O. Mongare: 24; solteiro; trabalha como contador; interesses: música
cristã, atividades de jovens, contar histórias e discussões bíblicas; correspondência
em inglês ou kiswahili. Endereço: P.O.
Box 10; Kisli; QUÊNIA.
Maria J. Moreno: 28; solteira; completando um curso em pedagogia na Universidad de Oriente; interesses: fazer novos
amigos, partilhar minha fé, viajar e trocar
cartões postais; correspondência em espanhol. Endereço: Calle Sta. Teresa; Cruz de
la Union, Sector El Chaco No. 10; Cumana, Edo. Sucre; VENEZUELA.
Godfrey Hinzala Mulemba: 32; casado;
professor de escola primária; interesses:
cantar, ouvir música evangélica, nadar e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês. Endereço: Lubamba Middle Basic
School; P.O. Box 670090; Mazabuka;
ZÂMBIA.
Katya Mulki: 21; solteira; estuda marketing na Universidad Tecnologica Equinoccial; interesses: música, cantar, viajar e
fazer novos amigos; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Rafael Portilla No. oe5-174; San Pedro Claver II;
Quito; EQUADOR.

E-mail: kattimu@hotmail.com
Grezelda Nañez: 33; solteira; completou um curso em nutrição e dietética; interesses: tocar piano, música religiosa, natureza e viajar; correspondência em inglês
ou filipino. Endereço: 112 Sparrow Street,
Moonville Subdivision; Barangay Sunvalley, Parañaque City; 1700 FILIPINAS.
Carolina Tudella Nanias: 21; solteira;
estuda medicina veterinária; interesses:
cantar, viajar, pintar e fazer novos amigos;
correspondência em português, inglês ou
espanhol. Endereço: Avenida Camilo Mazoni, 1055, Apto. 13-D; Jd. Paraíso,
18610-460 Botucatú; SP; BRASIL.
Quentin Desire Nda Eboa: 21; solteiro;
completou um curso de matemática e estuda computação na Adventist University — Cosendai; interesses: esportes, atividadades de igreja e viajar; correspondência em francês ou inglês. Endereço: s/o
Pastor Anastasie Nda; P.O. Box 401;
Yaounde; CAMARÕES.
E-mail: ndaeboa@yahoo.fr
Aung Myn Myint Ngala: 23; solteiro;
estuda administração de empresa; interesses: ler, viajar, música e esportes; correspondência em burmês ou inglês. Endereço: Myanmar Union Adventist College;
Mosokwin Rd.; Myaungmya; MIANMAR.
Mitzle M. Nugas: 21; solteira; estuda
farmácia; interesses: ler, ouvir música, colecionar selos e tocar piano; correspondência em inglês ou filipimo. Endereço:
East Visayan Conference; P.O. Box 68; Tacloban City; 6500 FILIPINAS.
Janine Carvalho Padilha: 22; solteira;
estuda química industrial; interesses:
acampar, pesquisa química, colecionar
cartões de telefone e nadar; correspondência em português, inglês ou espanhol.
Endereço: USFM, CEU II bl. 41 Apto.
4111; Santa Maria, RS; BRASIL.
E-mail: a9611376@alunog.ufsm.br
Lilian Peña: 38; solteira; assistente de
dentista; interesses: recreação saudável,
ler, e fazer novos amigos; correspondência em espanhol. Endereço: Maximo Gomez 412 F4 Altos, entre Angel Guerra y
Peralejo; Holguin; 80100 CUBA.
Janitha Kalum Perera: 26; solteiro;
tem um diploma em fotografia, estuda
computação; passa-tempos: viajar, esportes, colecionar selos e moedas velhas e fazer excursão; correspondência em inglês.
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Endereço: 815 Batagama North; Ja-Ela;
SRI LANKA.
Mathias Qualcoe: 24; solteiro; estuda
na Cape Coast University; passa-tempos:
música e ver filmes; correspondência em
inglês. Endereço: Box 477; Cape Coast;
GANA.
Wenes P. Reis: 30; solteiro; médico; interesses: viajar, fotografia, aprender outras
línguas e fazer novos amigos; correspondência em português, inglês e espanhol.
Endereço: Rua Júlio Cesar Serrano N. 118,
Apto. 107; Jardim da Penha; 29060-430
Vitória, ES; BRASIL.
E-mail: wenesreis@yahoo.com.br
Cecillo Melotti Rodas: 29; solteiro; estuda computação no Centro Universitário
de Votuporanga; interesses: atividades juvenis, fotografia, ler e conhecer outras
culturas; correspondência em português
ou francês. Endereço: Rua Barão do Rio
Branco, 420; 15500-055 Votuporanga; SP;
BRASIL. E-mail: cmero@hotmail.com
Rosaly Rodriguez Vega: 35; solteira;
trabalha como secretária; interesses: viajar, música cristã e clássica e ler: correspondência em espanhol. Endereço: P.O.
Box 1958; Cayey; Puerto Rico 007371958; E.U.A.
Sonia A. Rojas: 24; solteira; professora de inglês; correspondência em espanhol ou inglês. Endereço: Calle 21 #188,
Ventanilla Satelite; Callao 06; PERÚ.
E-mail: sarefriend@estudiantesmix.com
Jeanneth Roldan: 22; solteira; estuda
medicina na Universidad San Carlos de
Guatemala; interesses: viajar, futebol, cozinhar e boa música; correspondência em
espanhol ou inglês. Endereço: Ira. Calle,
Lote 9, Seccion “H”; Villa Victoria, Zona 6
de Mixco; Guatemala; GUATEMALA.
Godfrey Sang: 24; solteiro; trabalha
para uma companhia de seguros e estuda
em tempo parcial para um MBA na University of Nairobi; interesses: natureza,
acampar, música e colecionar selos e moedas; correspondência em inglês ou swahili. Endereço: P.O. Box 44997; Nairobi;
QUÊNIA.
Renata Santos: 27; solteira; tem um diploma em matemática e estuda inglês;
passa-tempos: viajar e acampar; correspondência em português, inglês ou espanhol. Endereço: R. Amadeu Rossignolo
29, Ap. 13; 09760-130 Baeta Neves, S. B.
Campo, SP; BRASIL.
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E-mail: renattss@zipmail.com.br
Hisaya Sato: 40; solteira; tradutora; interesses: estudar a Bíblia, partilhar o amor
de Jesus, natureza, tocar e ouvir música;
correspondência em inglês. Endereço: 101-302 Higashi-rokugatsu-cho; Adachi-ku,
Tokyo; JAPÃO.
E-mail: rxf10777@nifty.ne.jp
Edward Kenga Shenga: 27; solteiro;
estuda agricultura; passa-tempos: viajar,
ouvir e cantar música evangélica e fazer
novos amigos; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 41207; Mombasa;
QUÊNIA.
Daniel Augusto de Aguiar Silva: 23;
solteiro; completou um curso em tecnologia de processamento de dados; interesses: computadores e bons filmes; correspondência em português ou inglês.
E-mail: danielag@folhanet.com.br
Jameson Swaminathan: 23; solteiro;
estuda administração de empresa; passatempos: jogar futebol e peteca de raquete,
acampar e fazer excursão; correspondência em inglês. Endereço: O.W.P.H. - Salisbury Park; P.O. Box 1418; Pune; 411037
ÍNDIA. E. mail: all_bull@hotmail.com
Cornelius T.: 46; casado e pai de dois
filhos; completou um MBA, agora trabalha no comércio; interesses: cantar, tocar
o órgão, aprender acerca de outros países
e ajudar a outros; correspondência em inglês. Endereço: 1, Bethel Avenue; Jeeva
Nagar II Street; Jaihindpuram, Madurai
625011; ÍNDIA.
E-mail: ruban_durai@usa.net
Josephine L. Tagalog: 26; solteira;
completou um curso em contabilidade e
trabalha num banco; interesses: trabalho
missionário, tocar instrumentos de música, cantar e ler a Bíblia; correspondência
em inglês. Endereço: Orient Bank — Cogon Branch; Sky-Hi Bldg., Sotero Daomar
St.; Cagayan de Oro City; 9000 FILIPINAS.
Jean-Claude Tayari: 24; solteiro; estuda
farmácia na Université Nationale de
Rwanda; interesses: música cristã, natureza, ler a Bíblia e esportes; correspondência
em francês, inglês ou swahili. Endereço:
B.P. 117; Butare; RUANDA.
E-mail: ktayari@yahoo.fr
Ann Thomas: 26; solteira; professora;
interesses: línguas estrangeiras, acampar,
colecionar selos, cartões de telefone e cartões postais; correspondência em inglês.
Endereço: P.O. Box 87; 89260 Tenghilan,

Sabah; MALÁSIA.
Ouradia Tudella: 47; solteira; dentista;
interesses: pintura, decoração interna e
fazer novos amigos; correspondência em
português, inglês ou espanhol. Endereço:
Bandeirantes No. 35, Apto. 41; Cambuí;
13024-010, Campinas, SP; BRASIL.
Manoda Vagambrum: 29; solteira; interesses: trabalhar com crianças, cantar,
leitura e fazer novos amigos; correspondência em francês ou inglês. Endereço:
Glen-Park; Vacoas; MAURÍCIO.
Cínthia Zeller: 18; solteira; estuda para
se tornar uma secretária bilíngue; interesses: esportes, viajar, acampar e fazer novos
amigos; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Av. Libertad 1258; 2826
Urdinarrain, Entre Rios; ARGENTINA.

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,
EUA. Você pode também usar E-mail:
104472.1154@compuserve.com Por favor, datilografe ou use letra de imprensa
clara. Só alistaremos aqueles que fornecerem toda 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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