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Editorial
Sonhadores e
visionários

O

s sonhos têm suas raízes no passado. Os sonhadores são pessoas com experiência, e a experiência é poderosa. Com base em sua formação individual, parecem saber o que funciona e o que não funciona. As visões têm seu
enfoque sobre o futuro. Os visionários ainda não viveram uma vida completa, e
não sabem muito a respeito do passado. Mas têm visões para o futuro. As visões
também têm o seu poder.
Há um problema quando os visionários e os sonhadores não se entendem. Ellen
White declarou: “Nada temos a temer do futuro [visionários] a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor nos conduziu no passado [sonhadores]”
(Testemunhos Para Ministros, p. 31).
Alguns adventistas dizem que os jovens são a igreja do futuro e que precisam
esperar a sua vez para engajar-se em ação para Deus. Contudo, muitos dos que
iniciaram o Movimento Adventista eram jovens que sentiam um chamado para
agir. Deus profetizou que nos últimos dias Ele derramará o Seu Santo Espírito, e
sonhadores e visionários unirão suas forças.
Algo poderoso ocorre quando sonhadores e visionários se unem — o Espírito
Santo põe em operação uma ação catalisadora. O poder da idade, experiência e
maturidade emerge com a visão, entusiasmo e ilimitada energia do jovem.
O segredo é estarem juntos. Que alguns sonhadores estejam envolvidos no planejamento, mas permitamos que os visionários conduzam tais planos a fronteiras
ainda desconhecidas. No grande planeta de Deus, no próprio tempo de Deus, há
lugar para todos. É tempo de experimentarmos o poder da união, do trabalho conjunto, todos unidos sob o poder do Espírito Santo.
Jesus nos mostrou o caminho. Ele reconheceu a vagarosidade de Nicodemos em
marchar com o Seu Reino, mas tinha lugar para Ele. Conhecia o zelo de João e
Tiago, tanto quanto a rudeza e precipitação de Pedro. Ele acolheu Maria Madalena
no Seu rebanho, e não desprezou a viúva de Naim. Tanto Marta quanto Maria tiveram um papel a desempenhar. Enquanto Lázaro marchou agitando folhas de palmeira, Simão ajudou Jesus a carregar a cruz. Juntos, disse Jesus, pode ser feito. E Ele
viu à distância o Reino do futuro. Seu sonho e visão fundiram-se para criar a comunidade cristã, e a essa comunidade Ele deu o sonho de terminar a obra, e a visão
de aguardar o Seu retorno.
É chegado o tempo de traduzirmos o método de Jesus no sonho e visão da implantação e fortalecimento de igrejas. Adventistas velhos e jovens precisam unirse. Os jovens podem não planejar como os idosos. O idoso pode não pensar como
o jovem. Mas quando adventistas mais maduros planejarem e agirem juntamente
com o jovem visionário, ambos os grupos florescerão, e se tornarão instrumentalidades do Espírito Santo para o progresso da igreja de Deus e sua missão.
Que o cumprimento da profecia de Joel comece conosco: “Derramarei o Meu
Espírito . . . vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões “ (Joel 2:28).
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Cartas
Questões pertinentes
Estou muito impressionado com a
Diálogo, pois ela provê um fórum para
a discussão de questões pertinentes e
de interesse dos jovens adventistas em
todo o mundo. Vocês estão prestando
um serviço utilíssimo. Congratulações!
Floyd Greenleaf
Punta Gorda, Flórida
EUA

Ideal para cristãos
ponderados
Recentemente fiquei conhecendo a
Diálogo e admirei-me de seu excelente
conteúdo. Cada número traz artigos
educativos, inspiradores e desafiadores. É uma revista ideal para cristãos
ponderados que querem relacionar
suas convicções baseadas na Bíblia
com as complexas questões de nossa
época.
Valeriano Kataya
Benguela, ANGOLA

Mais sobre falar
a verdade
O autor de “Devíamos sempre falar
a verdade?” (Diálogo 13:2) propõe
uma interpretação muito estreita das
Escrituras. O nono mandamento trata
assim sobre o falar a verdade: “Não
dirás falso testemunho contra o teu
próximo” (Êxo. 20:16). A leitura evidente dessa passagem indica que não
deveríamos dizer falsidades a fim de
prejudicar outra pessoa. Proíbe-nos
dizer uma mentira a fim de salvar o
culpado ou condenar o inocente; também fazer algo contra o grande mandamento de amor ágape; enganar ou
lograr alguém e tirar vantagens de outros para o próprio benefício, ou ainda para evitar as conseqüências de
ações erradas. Nesses casos, a mentira
é realmente um pecado.

4

É difícil ver, nos exemplos citados
no artigo, quem foi prejudicado pelas
ações das duas parteiras hebréias no
Egito (Êxo. 1:15-20) ou pela conduta
de Raabe em Jericó (Josué, capítulo 2).
Ao contrário, elas protegeram a vida
de outros e ajudaram no cumprimento dos planos de Deus para Seu povo.
Demonstraram que criam no poder do
Deus verdadeiro. Transgrediram essas
mulheres o nono mandamento? A
quem prejudicaram? Outro exemplo é
registrado em II Samuel 17:20. A Bíblia não condena nenhuma dessas
ações. Igualmente, durante a Segunda
Guerra Mundial, muitas pessoas arriscaram suas vidas a fim de esconder e
salvar a vida de judeus perseguidos.
Por vezes tiveram de mentir. Deveriam elas entregar as pessoas que estavam protegendo?
Jean Claude Magne
Seilch, FRANÇA
O autor responde:
Tomado isoladamente, o nono mandamento parece proibir somente engano
que possa causar dano. Contudo, uma interpretação contextual aponta noutra direção:
Primeiro, os escritores bíblicos divinamente inspirados compreenderam esse
mandamento como proibitivo de todo
tipo de engano (ver Jer. 7:9, ver Oséias
4:2; Mateus 15:19; Marcos 7:21).
Segundo, o hebraico desse texto legal
pode ser traduzido corretamente deste
modo: “Não dirás mentiras sobre outras
pessoas” (Êxo. 20:16). Repetindo, esse
mandamento reza: “Não mentireis uns aos
outros” (Lev. 19:11). Conjuntamente, essas
duas afirmações excluem toda e qualquer
forma de engano.
Terceiro, quando Jesus citou o mandamento Ele categoricamente declarou: “Não
dirás falso testemunho” (Lucas 18:20), não
deixando nenhum pretexto para mentir.

Quarto, em vez de imitar indivíduos
ignorantes das leis divinas (por exemplo,
Raabe), ou cuja fé falhou (por exemplo,
Sara), precisamos imitar Jesus, em quem
não houve “engano” (I Pedro 2:21-22).
Incidentalmente, em histórias como a da
prostituição de Tamar (Gên. 38), o silêncio da condenação não determina moralidade.
Finalmente, qualquer violação das
normas éticas divinas sempre resulta em
prejuízo espiritual (ver Gên. 3: Rom.
6:23). Com efeito, os crentes devem ser
“fiéis até à morte”, a despeito de prejuízo
físico (Apo. 2:10).
“Senhor acrescenta-nos a fé.” (Lucas
17:5)
Ron du Preez
Universidad Peruana Unión
Lima, PERU

Um presente especial
Um grupo de estudantes adventistas de minha universidade organizou
uma campanha evangelística. No fim
das reuniões, decidi tornar-me um fiel
seguidor de Jesus e me unir à Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Nessa ocasião memorável, os líderes estudantis
presentearam-me com uma dádiva especial — um número da Diálogo. Sou
agora membro batizado da igreja e um
estudante diligente da Bíblia, enquanto busco obter um diploma em engenharia elétrica. Graças a Deus minha
vida ganhou novo foco, significado e
propósito.
Nkem Nnaji
University of Nigeria
NIGÉRIA

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 20904-6600, EUA. Podem
também usar o fax: 301-622-9627, ou
E-mail: rodrigueze@gc.adventist.org y
rasij@gc.adventist.org. As cartas selecionadas para publicação poderão ser resumidas por necessidade de clareza ou espaço.
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A busca por
inteligência extraterrestre
Urias Echterhoff Takatohi

Manifestações inteligíveis
provêm de causas naturais ou
de desígnio intencional?
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A

busca por inteligência extraterrestre (SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence) envolve numerosos projetos. Todos eles objetivam encontrar evidências de inteligência extraterrestre através de sinais de rádio
vindos do espaço. O primeiro desses
projetos foi levado a efeito em 1960
pelo astrônomo Frank Drake, atual diretor do SETI Institute. O principal projeto do instituto recebeu o nome de
Phoenix, com um orçamento anual de
4 a 5 milhões de dólares. O projeto utiliza grandes radiotelescópios para captar sinais provenientes de estrelas semelhantes ao Sol, que estejam a menos de
200 anos-luz de distância. Além do SETI
Institute, outras instituições de pesquisa trabalham em projetos similares; são
elas: SERENDIP (Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed
Intelligent Populations); SETI@Home da
Universidade da Califórnia, Berkeley;
Southern SERENDIP, na Austrália; Harvard SETI Group e outros.1
Por que os cientistas envidam todos
os esforços nesse tipo de atividade?
Uma rápida olhada na história do pensamento humano pode ajudar-nos a
entender a questão. Até o século XIX, a
maior parte do mundo cristão cria que
o cosmos e tudo o que nele há eram resultado da criação divina. Os cientistas
davam pouca atenção a questões sobre
a origem do universo e da vida.
Entretanto, a partir do século XVII,
os cientistas descobriram processos regulares na Natureza, que podiam ser
explicados por meio de leis abrangentes, algumas vezes expressas na linguagem precisa da matemática. Essas leis
naturais e suas teorias permitiam fazer
predições de fenômenos, e promover o
desenvolvimento de tecnologias que
possibilitavam até o controle da própria

Natureza. Como resultado, em meados
do século XIX, fortaleceu-se a idéia de
que a figura de um Deus Criador era
desnecessária para explicar os fenômenos naturais. O cosmos se tornou a realidade fundamental. Nessa cosmovisão
denominada naturalismo ou materialismo, a busca por uma explicação sobre a
origem de tudo, sem menção de um
Criador, constituía-se uma necessidade
lógica.
A procura pelas origens resultou na
teoria da diversidade biológica e levou,
em 1859, à publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Na
mesma época, Pasteur abordou experimentalmente a questão da origem da
vida, demonstrando que as velhas idéias sobre geração espontânea eram falhas. Porém, a cosmovisão naturalista
requer que a vida tenha surgido de
combinações não dirigidas de matéria,
seguindo apenas as leis da física e da
química, sem a intervenção de um
agente criativo inteligente. Ernst Haeckel, um biólogo alemão, e Thomas H.
Huxley, partidário de Darwin, entendiam que o processo de origem da vida
era simples, pois não conheciam detalhes da estrutura das células vivas.
Apesar do otimismo inicial, nenhuma teoria adequada sobre a origem da
vida foi desenvolvida até agora, e os livros didáticos de biologia ainda citam
as hipóteses do bioquímico russo Oparin (c. 1930), e os experimentos de
Stanley Miller, da Universidade de Chicago (1952), como progressos nessa direção.
Apesar dessas experiências terem falhado na tentativa de explicar a origem
natural da vida, as suposições naturalistas ou materialistas defendem a idéia de
que a vida surgiu sem a intervenção de
um Deus inteligente. Considerando a
5

teoria em voga sobre a origem do Universo e da Terra, o surgimento da vida
no planeta ocorreu de forma bastante
rápida. (Segundo essa teoria, a idade do
Universo é de 10 a 20 bilhões de anos.
A crosta terrestre teria 4,5 bilhões de
anos e a vida surgiu há cerca de três bilhões de anos). Considerando a existência de um número estimativo de 400
bilhões de estrelas em nossa galáxia, e
de cerca de 100 bilhões de galáxias no
Universo, é razoável supor que muitas
dessas estrelas possam ter em seus sistemas planetas semelhantes à Terra, nos
quais a vida tenha se desenvolvido
como ocorreu em nosso mundo, resultando em civilizações tecnológicas capazes de transmitir mensagens de rádio.
Esse arrazoado, com base numa cosmovisão naturalista, é a motivação por trás
dos projetos SETI.
A metodologia
Os diversos projetos SETI procuram
sinais de rádio de banda estreita com
freqüência definida, como os sinais de
nossas estações de rádio e TV. As fontes
naturais de ondas de rádio vindas do
espaço geralmente produzem sinais de
banda larga, enquanto que os transmissores de rádio e TV apresentam freqüência específica. Fazendo uma analogia com as ondas sonoras, uma estação
de rádio ou TV emite uma nota simples
como o som de uma flauta, enquanto
que as fontes de rádio naturais produzem um som semelhante ao de uma cachoeira. Espera-se que extraterrestres
inteligentes construam transmissores
de rádios semelhantes aos nossos. Também se espera que algum ser inteligente, que deseje transmitir ondas eletromagnéticas através do espaço, use uma
freqüência de cerca de 1420MHz2. Se
um sinal com essas características for
detectado, é necessário verificar se ele
não provém de fonte humana, como
ocorre com os radares ou os satélites de
comunicação.
Se um sinal apropriado for detectado, o próximo passo será verificar se há
nele alguma evidência semelhante às
ondas de radio ou TV. É possível introduzir informação numa onda eletromagnética, mediante pequenas varia6

ções intencionais (modulações) em sua
freqüência ou amplitude. Os projetos
atuais estão operando apenas na busca
de um sinal adequado. A procura por
uma mensagem num sinal, caso seja
encontrada, irá necessitar de nova instrumentação.
Outra questão diz respeito à possibilidade da compreensão da mensagem.
Se os extraterrestres são capazes de
transmitir sinais de rádio, provavelmente compreendem os princípios básicos da ciência e da matemática, e os
utilizam na elaboração de uma linguagem comum.
Desde o início das pesquisas de
Frank Drake, há 40 anos, nenhum sinal
convincente foi detectado.
O sucesso na ficção
Carl Sagan, entusiástico divulgador
da ciência e professor de astronomia e
ciência espacial da Universidade de
Cornell, escreveu um romance intitulado Contato3. A história descreve os problemas que os cientistas enfrentam a
fim de obter fundos para suas pesquisas, e sugere a detecção de um sinal de
rádio com os atributos exigíveis, proveniente de Vega, uma estrela da constelação de Lira distante 26 anos-luz da Terra. O descobridor percebe que o sinal
está transmitindo uma longa seqüência
de números primos. Como não se conhece nenhum fenômeno natural gerador de sinais com estrutura tão complexa e específica como uma seqüência de
números primos, os cientistas desse relato ficcionista se convenceram de que
a transmissão vinha de uma fonte inteligente.
Mas como distinguir se um sinal
provém de uma fonte natural ou é devido ao desígnio de um ser inteligente? A melhor evidência de que algum
efeito foi tencionado por uma inteligência é sua complexidade especificada 4. Para compreender o que é complexidade especificada, considere o seguinte exemplo:
A seqüência com os dois primeiros
caracteres romanos AB é especificada,
mas não complexa.
Uma seqüência aleatória com 40 caracteres como: GIVJFJMUUDWQCN

TQVTNVXYALZFHMBHULVCXRTPF é
complexa, mas não especificada.
Entretanto, a seqüência BUSCA POR
INTELIGÊNCIA EXTRATERRESTRE é
complexa e especificada.
Pode-se ver a diferença pela determinação da probabilidade de obter cada
seqüência escolhendo caracteres por casualidade. Como cada posição na seqüência tem 27opções (26 caracteres
mais o espaço em branco), pode ser obtido um total de 729 (27 x 27) seqüências com dois caracteres. A seqüência especificada com dois caracteres é uma
em 729 seqüências. Por outro lado há
2740 (= 1,797x1057) seqüências diferentes com 40 caracteres (o número
1,797x1057 é equivalente a 1.797 seguido de 54 zeros). Esse número é tão grande que dificilmente poderíamos entender seu significado. É 600 vezes maior
do que a soma de todos prótons e nêutrons que constituem o planeta Terra.
Assim, uma seqüência específica composta de 40 caracteres alfabéticos é uma
em 1,797x1057 seqüências. É praticamente impossível obter uma seqüência
específica com esse tamanho, pela escolha aleatória de caracteres. Sabemos por
experiência que seqüências complexas
específicas são o resultado de um desígnio inteligente.
Em suma, a busca por inteligência
extraterrestre procura ondas de rádio
com características semelhantes às produzidas por transmissores construídos
pelos homens. Se um sinal assim for
detectado, o próximo passo será investigar se há complexidade especificada
nele. Em outras palavras, os cientistas
estão procurando alguma transmissão
de rádio extraterrestre que possa, sem
dúvida, ser reconhecida como produto
de uma mente inteligente.
O sucesso não reconhecido
Um grande progresso foi verificado
na ciência biológica na segunda metade
do século XX. Detalhes antes inimagináveis com respeito à estrutura e funcionamento da célula foram descobertos
em nível molecular. Uma dessas descobertas é a molécula do ADN: a chave
para o armazenamento e transferência
do material genético.
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As moléculas do ADN possuem duas
cadeias complementares de quatro
constituintes diferentes, chamados de
bases ou nucleotídeos, que aqui representamos por A, G, C e T. (Não faremos
uso de toda a terminologia biológica
usual.) Uma cadeia de símbolos pode
ser usada para transmitir uma mensagem como num texto escrito. Alguém
poderá perguntar se é possível ter uma
linguagem escrita com apenas quatro
símbolos.
Na realidade, necessitamos apenas
de dois símbolos para armazenar dados
escritos. Toda codificação nos computadores é feita com cadeias de dois símbolos: 1 e 0. O texto que você está lendo
foi originalmente composto com o uso
de um computador e quase 100 diferentes símbolos gráficos. Como se consegue isso? As cadeias de 1 e 0 são agrupadas de oito em oito. Como para cada
posição das oito há duas escolhas, 256
(2x2x2x2x2x2x2x2) símbolos diferentes podem ser codificados com cadeias
de dois símbolos, em grupos de oito,
como no exemplo abaixo:
11001010 01010010 10001011
11101101 01000101 10110111
No ADN ocorre algo semelhante.
Quatro símbolos diversos, organizados
em grupos de três, podem definir 64
(4x4x4) “caracteres” diferentes.
Quantas bases há no ADN para codificar toda informação genética de um
ser vivo? O número de bases varia em
cada espécie. Uma bactéria simples
como a M. genitalium tem 580.000 bases
em seu ADN. A bactéria E. coli possui
seqüências com 4.670.000 bases. A Drosophila, mosca-das-frutas, tem cerca de
165.000.000 bases. Os seres humanos
possuem seqüências de ADN num total
aproximado de três bilhões de bases.5 O
número de seqüências diferentes que
podem ser criadas com 580.000 bases é
gigantesco e difícil de ser entendido.
Pode ser escrito como 4580.000 = 6,2 x
10349.194. Para escrever esse número
como uma seqüência de numerais arábicos são necessários 349.195 dígitos.
Levando-se em conta que um grupo de
três bases representa um caractere no
alfabeto biológico, com seus 64 símbo-
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los possíveis a informação genética da
M. genitalium é equivalente a um texto
com 193.000 caracteres. A matéria que
você está lendo tem pouco mais de
11.000 letras. A informação genética de
um ser humano, com seus três bilhões
de bases, seria capaz de formar um texto com um bilhão de caracteres. Isso
equivale a cerca de 100.000 textos semelhantes a este. Mesmo considerando
que apenas cerca de 5% dos três bilhões
de bases sejam responsáveis pela codificação das proteínas, a quantidade de
informação é estonteante.
O que está “escrito” nesses “textos”
de informação genética dos seres vivos?
Sabemos que ela inclui todas instruções
necessárias para o funcionamento de
um ser vivo, embora ainda não tenhamos compreendido plenamente seu
complexo maquinário bioquímico.
De onde veio toda essa informação?
Considere o ensaio que você está
lendo. Ele foi produzido por uma inteligência; nesse caso, um ser humano.
Ninguém pode dizer ou imaginar que
algum dispositivo automático escolheu
as letras ao acaso para compô-lo, ou
que haja um mecanismo natural que
possa colocar as letras em seus lugares
corretos. O texto é suficientemente
complexo e especifico para tornar irracional a pressuposição de que ele apareceu por acaso, ou mediante causa natural não-dirigida.
Se isso ocorre num simples ensaio
como este, quanto mais com a informação genética, muito mais complexa e
especifica do que este texto? Ela deve
ser, portanto, atribuída apenas a uma
fonte inteligente. Se essa agência inteligente não pode ser encontrada na Terra, deve ser extraterrestre. A biologia e a
bioquímica, na segunda metade do século XX, em sua busca para compreender as bases moleculares da vida, descobriu evidências claras da existência de
inteligência extraterrestre. Porém, o
pensamento naturalista está tão arraigado em nossa cultura, que esse feito
não é comemorado na comunidade científica.
Mas não é necessário todo esse conhecimento para se chegar a essa conclusão. Há muito tempo, antes do des-

envolvimento da ciência moderna,
Davi escreveu acerca do Deus Criador:
“Pois Tu formaste o meu interior, Tu me
teceste no seio de minha mãe. Graças
Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as
Tuas obras são admiráveis, e a minha
alma o sabe muito bem” (Salmo 139:13,
14, RA).
Urias Echterhoff Takatohi (Doutor em
Física pela Universidade de São Paulo) ensina ciências no UNASP — Centro Universitário Adventista de São Paulo, Brasil.
E-mail: UriasT.Acad.IAE@iae-sp.br
Notas e referências:
1. Ver SETI Institute, na at http://www.setiinst.edu/Welcome.html; What is SETI? na
http://seti.uws.edu.au/main/what.htm;
SETI FAQ, na http://www.space.com/
searchforlife/seti_faq.html; Harvard
2. F. Drake, Contemporary Radio Searches for
Extraterrestrial Intelligence. Na http://
www.seti-inst.edu/science/
contemporary_radio.html
3. C. Sagan, Contact: A novel (New York:
Simon and Schuster, 1985); Mass Market
Paperback, 1997).
4. A expressão “complexidade especificada”
foi introduzida por William A. Dembski
em The Design Inference (Cambridge
University Press, 1998).
5. Ver Functional and Comparative
Genomics Fact Sheet, na http://
www.ornl.gov/hgmis/faq/compgen.html

Assinatura
gratuita para a
biblioteca de sua
faculdade ou
universidade!
Deseja ver a 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 solicite uma assinatura gratuita, usando papel timbrado da instituição. Cuidaremos do resto!
As cartas devem ser endereçadas a: Dialogue Editor-in-Chief; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904-6600; EUA.

7

Dieta sem carne: além da
aceitação intelectual?
Mark F. Carr
e Gerald R. Winslow

Os argumentos da filosofia,
ciência e virtude podem servir
para estabelecer uma
obrigação moral em favor do
vegetarianismo?

8

O

uso da carne e sua indústria são
prejudiciais aos seres humanos
e ao meio ambiente. O vegetarianismo é um melhor estilo de vida.
Não há dúvida sobre isso. Mas quando
falamos de vegetarianismo nesses termos, não estamos nos movendo de
uma investigação científica para o reino dos valores? Os argumentos favoráveis ao vegetarianismo amiúde fazem exatamente isso — da procura de
benefícios para a saúde promovidos
pela dieta vegetariana deslocam-se
para o levantamento de tópicos sobre
moralidade.
Eis a questão: É moralmente obrigatória a adoção da dieta vegetariana?
Tom Regan, proeminente defensor
dos direitos dos animais, contribuiu
para levar a discussão sobre o que alguns chamam de “vegetarianismo ético” 1 ao domínio da moralidade. Regan cria que depois de considerarem
seus consistentes argumentos, os ouvintes escolheriam o vegetarianismo.
“A maior parte dos que lerem este artigo”, disse Regan, “vai mudar sua
vida de maneira radical, se meu argumento for convincente”.2 Como muitos outros, Regan não estava apenas
tentando apresentar irrecorríveis argumentos em favor do vegetarianismo, mas intentava mudar vidas —
cambiar não somente o modo de pensar das pessoas, mas também sua dieta. Mas há argumentos suficientemente fortes em favor de uma dieta nãocárnea, para produzir tanto um assentimento intelectual como uma mudança comportamental?
O exame dessas questões convida à
consideração das razões favoráveis ao
vegetarianismo. Conquanto pudessem ser agrupadas de diferente modos,3 escolhemos cinco categorias.

O argumento da saúde
Um estudo científico mostrou que a
proteína animal não é elemento indispensável na dieta humana. Ademais,
outras pesquisas mostraram que a incidência de certas doenças é reduzida de
modo significativo naqueles que se abstêm do uso da carne.4 As pessoas que
abordam a questão do ponto de vista
cristão argumentam que o vegetarianismo era “a dieta original” provida por
Deus. Elas se reportam à história da Criação e à abundância de alimento que o
Senhor proveu para Adão e Eva no
Éden. Segundo essa opinião, a humanidade foi preparada para prosperar sem o
uso da carne.
O segundo argumento da perspectiva cristã, ainda dependente de evidência científica, é que a dieta vegetariana
é mais saudável. Porque Deus quer que
nossos corpos sejam a habitação do Espírito Santo (I Coríntios 3:16, 17; 6:19,
20), somos obrigados a viver a da maneira mais saudável possível. Portanto,
uma vez que o indivíduo compreenda
que o vegetarianismo é a dieta mais
saudável, e desde que ela seja factível,
torna-se moralmente a preferida.
O direito dos animais
Combinando a linguagem dos benefícios higiênicos com os direitos dos
animais, alguns autores dirigem a atenção aos deveres éticos para com os animais.5 Crucial nesse ponto de vista é a
consideração da dor e do sofrimento
experimentado pelos irracionais quando mortos para fins alimentícios. Considera-se imoral causar-lhes sofrimento
meramente para satisfazer nossa preferência dietética.
Entre os estudos que culminaram em
seu livro, The New Vegetarians: Promoting Health and Protecting Life, Paul R.
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Amato e Sônia A. Partridge identificaram onze razões por que as pessoas escolhem o estilo de vida vegetariano. No
topo da lista achava-se a “preocupação
com o sofrimento dos animais ou a noção dos direitos dos animais.”6
A compreensão popular da linguagem de direitos torna esse argumento
particularmente suscetível de aceitação.
Infelizmente, contudo, os direitos de
vacas, frangos e porcos desconhecidos
são facilmente anulados pelos desejos
do paladar. Ademais, tanto os fundamentos filosóficos como as aplicações
práticas do conceito de direitos continuam suficientemente difíceis de se estabelecer para os seres humanos e, conseqüentemente, ainda mais difíceis em
prol dos animais.
Preocupações ambientais
Apesar dos esforços de defensores
como Jeremy Rifkin7 and Francis Moore
Lappe,8 e a despeito do enorme sucesso
de seus livros, somente um pequeno
número de pessoas parece ter mudado
sua dieta como resultado de preocupações com o meio ambiente. A pesquisa
de Amato e Partridge acima mencionada, por exemplo, verificou que somente
cinco por cento delas se tornaram vegetarianas em razão de preocupações ambientais.9 Desse modo, conquanto os
ambientalistas advoguem métodos
mais cuidadosos de uso e conservação
da terra, eles raramente se referem ao
vegetarianismo como uma obrigação
moral.
Evolução social
Sob essa rubrica, posicionamos uma
variedade de autores e pontos de vista
que exigem mudanças sociopolíticas.
Há aqui certa superposição com outras
categorias. O trabalho de Lappe, por
exemplo, deveria figurar em mais de
uma categoria. Considere sua preocupação anotada no prefácio da edição revista de A Diet for a Small Planet: “Eu tinha profundas dúvidas... quanto ao impacto e o rumo que estava sugerindo
para a vida das pessoas. Teriam os leitores de meu livro se tornado tão interessados nas nuanças nutricionais, a ponto
de se esquecerem ou negligenciarem a
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verdadeira mensagem, afinal de contas?”10 (Itálico acrescentado.)
Qual era a “verdadeira mensagem”
que Lappe queria divulgar? Mais do que
qualquer outra coisa, ela pretendia que
seu trabalho destacasse como a dieta
individual “liga cada um de nós às
questões mais amplas sobre o suprimento de alimentos para toda a humanidade”.11
Com a publicação da edição revista e
atualizada, ela estava particularmente
preocupada não somente em tornar os
atos de cozinhar e comer mais simples e
melhores, mas também, e fundamentalmente, com o “significado político e
social” de nossas escolhas dietéticas.12
Mordomia
O princípio da mordomia incorpora
as preocupações expressas pelos ambientalistas, bem como pelos militantes
dos direitos dos animais. Andrew Linzey, escrevendo sobre a mordomia do
ponto de vista cristão, propõe uma mudança radical no modo como os cristãos interpretam seu relacionamento
com toda a criação de Deus. Linzey desafia a tradicional noção cristã de que
este mundo e tudo o que nele há foram
feitos visando unicamente o bem-estar
da espécie humana. Os humanos permanecem únicos nas ordens da criação,
e essa singularidade impõe sobre eles o
dever especial de assumirem o papel de
“servos das espécies”. Como servos de
toda a criação, os mordomos devem
cuidar dela assim como Deus o faz.
Apoiando-se no conceito teológico de
um Deus sofredor, Linzey declara:
“Não é suficiente ter uma simples visão
negativa do que deveríamos fazer para
prevenir o sofrimento no mundo. Precisamos de uma visão positiva acerca de
como assumirmos a responsabilidade
pelo sofrimento do mundo, e transformá-lo pelo poder do Espírito Santo”.13
Linzey insiste que os cristãos devem
superar a noção de que Deus somente
sofre quando seres humanos sofrem.
Quando pudermos aceitar plenamente
o fato de que “Deus padece com todas
as criaturas sofredoras”, seremos mais
capazes de aceitar nosso papel como
mordomos.14 Infelizmente para os de-

O guincho
do coelho
Alguns ciprestes magníficos erguiam
suas copas acima da velha cabine de hóspedes, para onde tínhamos voltado nossa
atenção. Papai, meu irmão Pete e eu estávamos em nossa primeira caçada de coelhos, no sítio de meu avô em Michigan. Os
coelhos que faziam morada nessas árvores
eram, segundo papai, muito rápidos. Pete e
eu não dissemos uma palavra ao darmos a
volta pelos fundos da cabine. Sabíamos que
se os coelhos nos escutassem, fugiriam
mais que depressa sem permitir um tiro.
Preparei minha garrucha calibre 20. Papai veio do outro lado e, no momento em
que ele entrava em minha visão periférica,
vi o coelho saltar duma moita no quintal.
Nada poderia ter desfeito minha concentração naquele coelho enquanto eu o mantinha ao alcance visual, como papai me havia ensinado. Ele parou justamente na moita que dividia o quintal. Eu sabia que teria
de chegar bem perto para disparar, por isso
aproximei-me mais; antes, porém, de encurtar a distância entre nós, a caça estava
encerrada. A onda de choque do rifle de
papai me atingiu no mesmo instante em
que vi o coelho cair. Pelo som do guincho
do animal, eu sabia que o tiro de papai não
o matara imediatamente. O guincho foi tão
intenso e penetrante que cada um de nós
correu para o lugar onde ele jazia contorcendo-se em dores. Papai agachou-se,
agarrou-o pelas pernas traseiras, colocou-o
no chão, pôs seu pé sobre a cabeça do bicho e puxou. O sangue jorrou, enquanto
seu coração fazia o último esforço pela
vida.
Estou certo de que tentei, mas falhei em
esconder o horror que sentia por dentro.
Papai deve tê-lo visto em minha face, pois
o que me disse mostrou que ele também
precisava justificar sua ação perante os dois
filhos. “É o modo mais rápido de tirá-lo de
sua miséria”, disse.
—Mark F. Carr
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fensores da mordomia assim como para
os expositores de todos os outros argumentos, os ouvintes provavelmente darão uma resposta simples como: “Sim,
mas...”
Transpondo o “sim, mas...”
Cada um dos argumentos notados
acima desfrutou de ampla aceitação
tanto dos ouvintes filosóficos como dos
populares, mas o número dos que estão
adotando o estilo de vida vegetariano
não reflete essa acedência. As pessoas
estão concordando intelectualmente
com os argumentos, enquanto degustam, ao mesmo tempo, outro hambúrguer. É verdade que o vegetarianismo é
hoje mais aceito do que há 20 ou 30
anos. Mas por que mais pessoas não
adotam esse estilo de vida? E daqueles
que optam pela mudança, como a pesquisa de Amato e Partridge demonstra,

por que o fazem geralmente movidos
pela preocupação com os animais que
sofrem a cruel sorte de serem consumidos pelos humanos?
Argumento filosófico, convicção
pessoal e ação prática
Os defensores do vegetarianismo fazem um trabalho admirável ao descreverem os problemas morais associados
à ingestão de carne, mas quando alguém passa da descrição para a prescrição de obrigações e ações pessoais, precisa ganhar o coração dos ouvintes.
Mudanças na prática pessoal freqüentemente emergem mais do coração do
que da cabeça. Bons argumentos não
produzem necessariamente convicções
pessoais que levam à mudança de estilo
de vida. (Por favor, leia as histórias anexas para compreender como ambos os
autores se valeram da motivação emo-

As penas do faisã
Eu me orgulhava muito de minha nova
espingarda calibre 12. Tinha conseguido o
dinheiro para comprá-la colhendo vagens.
Meu alvo era aprender a arte de caçar faisões, gansos canadenses e outros pássaros
tão abundantes no Vale de Willamette.
Meus pais pareciam estar certos de que quatorze anos era idade suficiente para essa atividade.
As primeiras saídas com meu amigo Bob
nada produziram. Apesar de nossos melhores esforços e do fato de os faisões chineses
serem vagarosos e barulhentos quando levantam vôo, erramos todos eles. Sobretudo,
fazíamos longas caminhadas nas manhãs
úmidas de outono, pontilhadas de uns poucos momentos de excitação e de tiros ineptos.
Finalmente, numa manhã de fim de semana, fomos caçar com os “marmanjos”, o
irmão mais velho de Bob e seu amigo.
Como os mais jovens, Bob e eu fomos instruídos a ir até o fim do milharal e esperar.
Os outros dois, com seus cães de caça alemães, caçariam primeiro. Se errassem o
alvo, nossa tarefa era atirar nos pássaros ao
virem em nossa direção.
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E assim aconteceu. Um magnífico faisão
chinês levantou vôo, escapou e veio diretamente para onde eu estava agachado. Mirei
e disparei quando ele estava justamente acima de nós. Penas voaram por toda parte.
Um cão veio correndo e pegou a parte maior que restara do faisão. Ele tinha quase se
partido em dois. Mas no que restava pude
ver o anel branco do pescoço, as penas vermelhas, o verde-escuro da cabeça, e as listas
brilhantes das longas penas da cauda. O irmão de Bob olhou para o pássaro morto e
declarou que não valia a pena levá-lo para
casa. Lançou-o então numa moita de amoreira preta.
Disfarçando o desapontamento e simulando coragem, tomei uma das longas penas e a enfiei no meu boné de caça. Mais
tarde, sozinho em casa, estudei a pena. Não
podia apagar a imagem daquele pássaro colorido, cuidando de seus interesses e alvejado sem um bom motivo. A estupidez irreparável de tudo aquilo me acabrunhou. Pus a
espingarda no armário, vendi-a no ano seguinte e nunca mais cacei.
—Gerald R. Winslow

cional para a adoção da dieta vegetariana).
Crítica de muitos grupos ecológicos,
Sharon Bloyd-Peshkin os culpa de terem falhado em “propagar a letra ‘V’
por medo de perder a letra ‘M’ — membros e dinheiro”. Suas observações sobre as questões promovidas pelos grupos ambientalistas e os métodos utilizados para assim fazê-lo ilustram nosso
ponto de vista de que as ações práticas
em favor de um estilo de vida vegetariano só surgirão quando as pessoas forem
emocional e intelectualmente motivadas. Quando Bloyd-Peshkin analisa as
razões por que os grupos ecológicos
têm menos probabilidade de serem vegetarianos, ela revela que não é tanto
um bom argumento que persuade as
pessoas a fazerem escolhas difíceis; é o
estímulo das emoções que traz resultados concretos.
Bloyd-Peshkin tem razão ao notar
que “o impacto ambiental de comer
carne é muito indireto”. As pessoas não
são motivadas a pôr de lado a carne na
fila do caixa do supermercado. Contudo, são movidas de indignação e reagem quando confrontadas com cenas
de sofrimento e tortura dos animais,
que antecedem à colocação de sua carne nas gôndolas do supermercado.
Como Bloyd-Peshkin diz, é muito mais
provável “ficar zangado com a indústria
próxima à sua casa quando, a caminho,
você vê a poluição saindo da chaminé”.15
Hume e os movimentos
do sentimento humano
Naturalmente, o reconhecimento de
que agentes morais são movidos mais
pela emoção do que pela razão não é
uma descoberta recente. Os estudos filosóficos de David Hume destacaram
essa realidade no século XVIII. Mas a
hegemonia do racionalismo sobre a
moralidade da sociedade ocidental contribuiu para predispor seus filósofos
contra a utilização de apelos emocionais no processo de prática de argumentos morais. O uso da emoção num
argumento moral é freqüentemente ridicularizada como pieguice.16
Hume recusou-se a ignorar a força
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do sentimento na vida moral da humanidade. Com efeito, é o sentimento —
que em seus dias era entendido como
peculiar aos seres humanos —, que distingue a capacidade humana de viver
moralmente. É o “sentimento de desaprovação” que “inevitavelmente sentimos ao notar um ato de barbárie ou
traição” e nos leva a classificá-lo como
criminoso ou imoral. Hume insiste que
as ações humanas nunca podem ser
atribuídas à razão “fria e deliberada”. A
razão pode comunicar o “conhecimento de verdade e falsidade”, mas nunca
serve para fazer avaliações de virtude e
vício, a quintessência da moralidade.
Ademais, a razão é incapaz de motivar
uma pessoa a agir. O sentimento é a
“primeira mola ou impulso ao desejo e
volição”. Na opinião de Hume, “os fins
últimos das ações humanas nunca podem ser explicados pela razão, mas se
encomendam inteiramente aos sentimentos e afeições da humanidade, sem
nenhuma dependência das faculdades
intelectuais”.17
A defensora mais proeminente e
competente de Hume em nossos dias,
Annette Baier, resume esse ponto para
nós: “Para cada motivação à ação, e
para cada reação avaliativa, a ‘razão’
precisa ‘concorrer’ com alguma ‘paixão’; ‘a cabeça’ deve trabalhar para o
‘coração’”.18 Conseqüentemente, é o
cultivo e a prática desses sentimentos
humanos que permitem que a vida moral seja vivida na realidade prática.
O que isso significa para um defensor do vegetarianismo? Exige mais esforço em prol da motivação das pessoas
na mudança de seus hábitos dietéticos.
Bons argumentos filosóficos não produzem vegetarianos. Sentimentos morais,
contudo, freqüentemente sim. Estamos
estimulando as forças morais do coração como elementos essenciais ao argumento de escolha do estilo de vida vegetariano.

tar disposições altruístas e empáticas.
Assim, quando outra pessoa ou ser está
sofrendo, somos movidos pela simpatia
no sentido de aliviar seu sofrimento.
Em concordância com Hume, Edward
E. Mooney escreve que a simpatia é “o
‘mecanismo’ pelo qual nos entristecemos com a sorte de outros e somos movidos a responder benevolamente”.19
A compaixão relaciona-se de perto
com a simpatia, pois também leva os
outros em consideração. Etimologicamente, sua ênfase é posta sobre um sentimento de compaixão pelos semelhantes; literalmente, sofrer com. Há nessa
virtude um sentido de comunidade partilhada com outros seres humanos.
Deve, outrossim, ser anexado às noções
de mordomia acima referidas um senso
de extensão dessa comunidade partilhada, com a inclusão de todos os seres
sensitivos e não-sensitivos. Como todas
as outras virtudes que envolvem as
emoções do agente, a compaixão vai
desde um simples estado afetivo até a
ação. Entretanto, como Lawrence Blum
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Conclusão
Que efeito prático produzirá a anexação da prática da simpatia e da compaixão ao argumento intelectual em favor do vegetarianismo? Nossa perspectiva é que se progredirmos no sentido
de nos tornarmos uma sociedade na
qual essas virtudes sejam apreciadas e
praticadas, veremos o vegetarianismo
aumentar e o consumo de carne diminuir. Elas nos motivarão a ir além de
um assentimento intelectual aos arguContinua na p. 27.
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Sobre as virtudes do vegetarianismo
A simpatia é uma das virtudes referida como “levar os outros em consideração”. O foco principal desse traço é o
objeto de atenção, mas ele pressupõe
certa habilidade do agente em manifes-

observa, agir a partir da compaixão significa que a pessoa freqüentemente
atua “muito ao contrário das disposições e inclinações” porque fundamentalmente leva os outros em consideração. Com efeito, mesmo quando nossas
ações não logrem eliminar imediatamente o sofrimento de outrem, elas são
“valiosas ao sofredor, independentemente de seu valor instrumental, na
melhora da sorte do semelhante”.20
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Silver Spring, MD 20904-6600; EUA. Fax: 301-622-9627.
E-mail:
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Casamentos mistos entre
adventistas
Chantal J. Klingbeil

A migração global e a
comunicação moderna criam
oportunidades de namoro e
casamento entre culturas e
raças. O que estamos
aprendendo com isso?
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H

á não muito tempo, todos esperávamos nascer, crescer e casar na
mesma vila pequena. Muito provavelmente nosso(a) companheiro(a)
de toda a vida era o rapaz ou a moça da
vizinhança. Naturalmente, éramos da
mesma raça, partilhávamos a mesma
cultura e falávamos a mesma língua.
Nada, além disso. Com a migração global e os modernos meios de comunicação estamos nos misturando e sociabilizando como nunca dantes. A Igreja Adventista tem-se expandido tremendamente em todo o mundo, unindo pessoas de todas as raças, culturas e línguas. Tal conjuntura levanta a questão
dos casamentos mistos. Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso?
A miscigenação bíblica
Os capítulos 1 e 2 de Gênesis registram o casamento como instituído por
Deus, e esse ato revela alguns princípios
que fazem do matrimônio entre pessoas
tementes a Deus coisa diferente de outras uniões conjugais. Deus teve participação na escolha do cônjuge. Adão e
Eva adaptavam-se bem um ao outro e se
tornaram uma só carne. É possível tornar-se “uma carne” com alguém que
não se tenha comprometido a servir e a
amar a Deus, sem você mesmo deixar
de amar e servir a Deus? (Esdras 9:1014) Se você consegue apegar-se a Deus,
há alguma garantia de que a herança
piedosa que você pretende transmitir a
seus filhos não seja diluída ou arruinada?
O Velho Testamento criticou e proibiu severamente o casamento de filhos
de Israel com os povos das nações circunvizinhas. As proibições (Deuteronômio 7:3; ver também Esdras 9 e Neemias 13) eram repetidas a cada reavivamento em Israel. Algumas delas podem

parecer discriminatórias em nosso
mundo moderno. Mas precisamos lembrar-nos de que casamentos mistos
eram instrumentalidades do maligno
para afastar os filhos de Deus de sua
missão e propósito originais. Por exemplo, quando Balaão não pôde amaldiçoar o que Deus tinha abençoado, o maligno usou outra arma. Ele levou o rei
de Moabe a seduzir os israelitas para
que se unissem sexualmente com seu
povo. Ele queria que Israel se tornasse
uma carne com gente que não amava a
Deus, e assim o propósito divino e sua
missão poderiam ser frustrados. O resultado para Israel foi desastroso (ver
Números 25).
Neemias 13:23 e 24 faz uma conexão
interessante entre religião e cultura. “Vi
também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas,
amonitas, e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar
judaico”. O fato dessas crianças não falarem hebraico foi suficiente para fazer
com que Neemias os censurasse e lançasse maldição sobre eles (Neemias
13:25). O próprio Neemias, como copeiro real, era certamente fluente nas
línguas persa e aramaica, assim sua reação não podia ser contra línguas estrangeiras per se. O âmago do problema era
que se as crianças não falavam a língua
de Judá, como podiam ser educadas em
sua religião, cuja Escritura e prática
eram feitos nessa língua?
A religião é assim a chave para a
compreensão das proibições de casamentos mistos. O Velho Testamento
está repleto de exemplos de estrangeiros que aceitaram o Deus de Israel e
cujo casamento com israelitas foi aprovado. Considere a história de Rute, a
moabita, que aceitou o Deus de Israel
(Rute 1:16) e cujo casamento com um
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filho de Belém proveu a linhagem da
qual Cristo nasceu (Mateus 1:5). Semelhantemente, Raabe, uma prostituta cananita, converteu-se e algum tempo depois da queda de Jericó casou-se com
Salmon e está incluída na genealogia de
Cristo (Mateus 1:5). A devoção e o compromisso com o Deus de Israel pareciam eliminar completamente as barreiras de nacionalidade e abriam caminho
para a assimilação.
A Bíblia faz referência ao preconceito
racial no casamento. Moisés casou-se
com Zípora, uma midianita; ela, porém,
era adoradora de Deus. Por que ela era
de pele escura e raça diferente, Miriam,
a irmã de Moisés, tratou-a com desprezo. O problema cresceu até o ponto de a
autoridade de Moisés ser questionada.
Deus teve de intervir e punir Miriam
severamente.
O Novo Testamento não diz muito
sobre casamentos cultural ou racialmente mistos, mas afirma que a união
com descrentes é proibida. Escrevendo
à Igreja de Corinto, uma congregação
culturalmente mista, Paulo adverte
contra casamentos religiosos mesclados: “Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.” (II Coríntios 6:14)
O que diz Ellen White
Ellen White tem muito a dizer sobre
casamento e escolha de companheiros.1
Ela dá importantes sugestões para se
chegar a um casamento feliz e bem-sucedido. Também nos lembra de que não
devemos considerar somente nossa felicidade, mas também a saúde e a felicidade dos filhos que nascerão. Em harmonia com o ensino bíblico, a Sra.
White escreveu severamente contra casar-se com alguém que não ama e serve
plenamente a Deus.2 Para ela, a compatibilidade era essencial a um casamento
feliz. Escreveu ainda sobre a “miséria de
toda uma vida” que resultaria em casamentos cujos parceiros “não se adaptam um ao outro”.3 Entre outras coisas,
a Sra. White também tratou da questão
de casamentos racialmente mistos. Embora o clima que se seguiu à guerra civil
americana, com a abolição recente da
escravatura, formasse o pano de fundo
de seu conselho, dois princípios impor-
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tantes podem ser deduzidos. Primeiro,
todo casal que esteja planejando contrair matrimônio, especialmente um
casamento cultural e racialmente misto, deveria considerar se essa união iria
produzir “controvérsia e confusão” no
lar, na igreja e na sociedade como um
todo. Segundo, o casal precisa levar em
conta outros interesses além dos seus e
também a herança cultural e racial que
estará transmitindo a seus filhos, particularmente na comunidade em que vivem.4
A voz da experiência
Enviei um questionário a alguns
amigos envolvidos em casamentos cultural e racialmente mistos. Os treze casais que responderam procediam de todos os continentes. A mescla cultural,
lingüística e racial são impressionantes.
Todos os casais são adventistas praticantes. Estão casados entre sete meses e
quinze anos. Alguns têm filhos.
Vocês estavam conscientes das diferenças culturais ou raciais quando namoravam, ou elas lhes pareciam irrelevantes na
ocasião?
• As diferenças nos intrigavam, e
também as semelhanças. Estávamos sempre à procura de algo fora
do comum ou diferente, e nos
sentíamos felizes de achar alguém
que não era típico.
• Naquele tempo as diferenças nos
pareceram irrelevantes.
• Estávamos cientes de que havia
algumas diferenças e tentamos
nos preparar para elas, mas não
pensávamos que seriam empecilhos sérios, uma vez que nossa
herança espiritual era a mesma.
• A gente sabia das diferenças culturais ou raciais. Mas mesmo que
você seja da mesma cultura ou
raça, há outras diferenças — seu
modo de pensar e agir, por exemplo. Talvez não tanto, mas há.
Isso significa que você tem de trabalhar bastante em termos de comunicação.
• Eram irrelevantes. Nós nos conhecemos enquanto trabalhando
como missionários num país estrangeiro.

Depois do casamento, as diferenças culturais ou raciais se dissiparam ou tornaram-se mais proeminentes?
• As diferenças tornaram-se mais
proeminentes depois do casamento. Por exemplo, a gente supunha
que o outro sabia como se comportar do modo culturalmente
apropriado; mas nem sempre é assim.
• Não, descobrimos que havia tantas diferenças quanto esperávamos.
• Elas se dissiparam. Naturalmente,
nosso casamento não foi um conto da fadas. Tivemos de trabalhar
duro e precisávamos estar atentos
um ao outro, todo o tempo. Compromisso e consideração são a
chave.
• Por sermos ambos adventistas,
achamos que as maiores diferenças perderam a importância que
pensáramos elas teriam.
• Tornaram-se mais proeminentes,
não por causa de nossas diferenças pessoais, mas porque nos mudamos para a terra de meu marido.
Vocês acham necessário aprender a língua do cônjuge ou viver em seu ambiente
cultural a fim de compreendê-lo?
• Se um cônjuge tem outra língua,
esforce-se para aprendê-la. Você
não se arrependerá. A língua pode
ser menos importante do que o
relacionamento, mas pode provocar divisões reais em reuniões de
família, etc.
• É importante conhecer a origem e
a cultura de seu cônjuge, uma vez
que isso ajudará a compreender
por que ele ou ela reage ou pensa
de certo modo.
• Sim, aprender bem a língua do
cônjuge será útil para compreendê-lo(a) melhor.
Como é que vocês lidam com os conflitos culturais em seu casamento?
• Discutem-nos e chegam a um
acordo.
• Pedem a Deus que lhes dê sabedoria para aceitarem e amarem seu
13

cônjuge pelo que ele ou ela é, e
não procuram mudá-lo(a) para satisfazer às suas expectativas.
• Conversamos a respeito e procuramos compreender-nos um ao
outro. Ou simplesmente conversamos a respeito e rimos.
• Procuramos ficar calmos; se as
coisas se tornam difíceis, separamo-nos por uns momentos e oramos a respeito; depois voltamos e
conversamos novamente.
Suas famílias apoiaram ativamente seu
casamento?
• No começo, não. Depois aprenderam a gostar de meu marido. Sua
mãe me aceitou de pronto, mas às
vezes ela demonstra alguma insatisfação e faz observações de cunho racial.
• A família de meu marido estava
francamente feliz com nosso casamento. Eles nos ajudaram com
nossos planos matrimoniais. Minha família simplesmente disse:
“Está bem!”
• Não, inicialmente. Mas tem havido progresso na aceitação.
• Sim, depois que o choque inicial
passou. Uma coisa que tem sido
difícil para nós é termos nossos
pais distantes.
Vocês sentem que sua igreja aceitou e
apoiou seu casamento?
• Positivamente. Essa é parte da razão por que estamos juntos.
• Alguns dos membros se melindraram por sermos de raças diferentes. Dois anos depois de nosso casamento, uma irmã da igreja nos
pediu desculpas e confessou que
não achava que nosso casamento
daria certo.
• Em sua maioria, sim, embora tenhamos ouvido que há gente na
igreja que crê que casamentos entre raças diferentes constituem-se
“jugo desigual” e, portanto, não
são corretos.
• Sim, mas ser da mesma cor torna
a aceitação muito mais fácil.
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E os filhos? Que herança cultural ou
lingüística vocês lhes podem transmitir?
Vocês acham que isso será vantagem ou
desvantagem para eles?
• As crianças sofrem lutando para
aprender as duas línguas e culturas diferentes de seus pais.
• Vemos muitas vantagens potenciais por sermos oriundos de um lar
culturalmente misto. Isso dá aos
filhos uma perspectiva mais ampla da vida.
• Ao crescerem as crianças são expostas a diferentes idéias e modos
de fazer as coisas, ajudando-as a
serem mais receptivas.
• Nosso lar é bem mesclado culturalmente. Nossos filhos crescem
com idéias e costumes de ambas
as raças. Esperamos que isso os
torne mais bem aceitos a outras
pessoas.
Vocês têm algum conselho a dar a pessoas que estejam vivenciando um namoro
ou casamento inter-racial ou intercultural?
• Orem. Deus sabe muito sobre culturas. Comuniquem-se com a outra pessoa. Se vocês encontrarem
alguém de cultura diferente, procurem visitar a casa um do outro
para conhecer sua família. As coisas podem parecer muito diferentes quando ocorrem em terreno
estranho.
• Mais do que as diferenças, perguntem-se se vocês dois amam e
honram a Deus acima de tudo.
• Procurem um bom aconselhamento antes de tomar a decisão
final. Isso os ajudará a descobrir
áreas que possam tornar-se fonte
de conflito potencial, e também
nutrir expectativas realistas de
um e de outro.
• Se formos compatíveis espiritualmente, teremos o mesmo fundamento religioso e estaremos dispostos a ser flexíveis em muitas
coisas, podendo assim resolver as
diferenças.
• É indiferente se a cultura ou raça
forem diferentes, mas é um problema seríssimo se sua religião for
dessemelhante. Certifiquem-se de

crer no mesmo Deus! Conversem
sobre filhos, disciplina, criação,
nomes para eles, animais de estimação, passar o tempo livre, tarefas domésticas, etc. Aprendam a
comunicar-se aberta e honestamente. Estejam dispostos a aceitar
compromissos.
• Sejam flexíveis e dispostos a rir.
Conversem com a família e amigos.
• Descubra se essa relação é sua escolha pessoal e da vontade de
Deus.
Finalmente...
Se você estiver namorando alguém
que não partilhe seu relacionamento
com Deus, e que não esteja disposto a
dar a Deus o primeiro lugar, agora é
tempo de desfazer o compromisso. Do
ponto de vista bíblico, tal relacionamento é claramente um mau negócio.
Casamentos podem ser feitos no céu,
mas requerem esforço intenso de conservação. Não brinque com as probabilidades de um futuro feliz.
Então, se você estiver pensando em
namorar ou se casar com pessoa de outra cultura ou raça e que partilhe seu
relacionamento com Deus, lembre-se
de que tem mais preconceitos a desfazer
e potencialmente mais decisões básicas
com as quais lutar. Contudo, se Deus
estiver na direção, isso não somente
será possível, mas poderá ser também
uma bênção e uma alegria.
Chantal J. Klingbeil é dona de casa. Em
seu tempo livre leciona lingüística na Universidad Adventista del Plata, Argentina.
Seu e-mail: kling@uapar.edu
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Mensagem aos Jovens (Santo André, São
Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1995).
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2. Ver White, Mensagem aos Jovens, pp. 439442.
3. White, Patriarcas e Profetas (Tatuí, São
Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1995),
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(Santo André, São Paulo: Casa Publicadora
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A ética no pós-modernismo
Raúl Kerbs

A ética pós-moderna é débil em
seu fundamento e cínica em
suas pretensões.

O

modernismo dominou o pensamento ocidental durante os últimos séculos. Ele privou a moralidade de sua transcendente estrutura
de referência religiosa. “Fora com Deus”
era seu grito de guerra. Mesmo quando
procurava formular um mundo sem
qualquer referência a restrições, constrangimentos, tradições e, acima de
tudo, religião, o modernismo tentou
manter valores como trabalho, economia, e a postergação da satisfação imediata em troca do benefício em longo
prazo. O que ele tentou reter pode ter
sua origem devida a um referencial exterior ao indivíduo, mas esse não se
constituiu um problema imediato para
o modernismo. A expressão subjetiva
era seu alvo. Mas quando ele atingiu
seu ponto crítico, quando a ênfase no
subjetivismo destruiu a necessidade de
objetivismo, o modernismo produziu
quase que um estado de ilegalidade na
história humana. Conseqüentemente,
surgiu uma nova moralidade. Essa era
hedonista, jocosa, e visava o momento
presente, negando a necessidade de
olhar para o passado ou contemplar o
futuro. O agora tornou-se seu novo
mantra. Como resultado, levantou-se
uma resistência contra todo esforço de
impor limites à liberdade e à realização
individual.
A nova moralidade está no cerne da
ética pós-moderna.

A ética pós-moderna
Na base da ética pós-moderna jaz
uma crise de autoridade.1 Esse convulsionamento envolve instituições tradicionais (família, escola, igreja, estado,
justiça, polícia), e através dele o modernismo procurou organizar uma sociedade racional e progressiva. Esse abalo se
manifesta mediante diferentes modos:
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Uma sociedade que idolatra a juventude e gratifica seus caprichos e fantasias.2
Uma cultura na qual a riqueza é sinônimo de êxito e felicidade. Uma economia consumista em que o “ser” consiste
em comprar, consumir, usar e desperdiçar. Uma identidade marcada por aquisições de mercado e não por ideologias.3 Gilles Lipovetsky, filósofo francês
contemporâneo, observou que no pósmodernismo a “imagem” domina a realidade. Ser alguém é aparecer na tela e
no website.4 Aquilo que é visto define o
que deve ser; quase ninguém mais se
importa com o que é “realidade”. A
imagem pública é o objeto de culto.5
A cultura pós-moderna perdeu o
amor pela verdade.
Em contraste com a ética de trabalho
do modernismo e a economia individual, a ética moderna estabelece os valores
de gastos do consumidor,6 seu tempo livre e a ociosidade.7 Mas isso não podia
funcionar sem a exaltação do individualismo, a desvalorização de causas caritativas e a indiferença em relação ao
bem público.8 A busca de gratificação,
do prazer e realização individual é o
ideal supremo. O culto à independência
pessoal e a diversidade de estilos de
vida tornam-se importantes. O pluralismo provê uma multiplicidade de valores com opções individuais, mas nenhuma delas autêntica. Diferenças ideológicas ou religiosas são tratadas como
modismo e consideradas superficiais.9 A
cultura da independência pessoal, do
divertimento e da liberdade de expressão surge como algo sagrado.10 O irracional é legitimado através das afeições,
intuições, sentimentos, carnalidade,
sensualidade e criatividade.11 Tudo isso
tem lugar na conjuntura de um axioma
respeitado por quase todos: minimizar
a austeridade e maximizar o desejo, mi15

nimizar a disciplina e maximizar a tolerância.12
Ao mesmo tempo, os meios de comunicação de massa e informação formam a opinião pública e prescrevem as
normas de consumo e comportamento.13 A mídia substitui a interpretação
religiosa e a ética com informação precisa, instantânea, direta e objetiva. Ela
valoriza o que parece real acima dos
conceitos de bem e mal.14 Paradoxalmente, a influência da mídia cresce em
meio à crise de comunicação. As pessoas só falam de si mesmas. Querem ser
ouvidas, mas não querem ouvir. Querem comunicação sem compromisso.
Daí a busca de conexão à distância, de
amigos e amizades invisíveis, de hot lines,
e-mails e salas de bate-papo
[chats].15
Uma nova forma de moralidade
Que forma assume a moralidade no
contexto epistemológico e sócio-cultural do pós-modernismo?
Segundo Lipovetsky, com o dealbar
do pós-modernismo, em meados do século XX, surgiu uma época de pós-dever. Ela renega o dever absoluto no
campo da ética.16 Tomou forma uma
ética que proclama o direito individual
à autonomia, felicidade e satisfação individual. O pós-modernismo é uma
época de pós-moralidade porque despreza valores incondicionais mais elevados, tais como o serviço em prol de
outrem e a abnegação.
Não obstante, nossa sociedade não
exclui a legislação repressiva e eficaz
(contra drogas, aborto, corrupção, sonegação, pena de morte, censura, e a
favor da proteção da criança, da higiene
e dieta saudável).17 O pós-modernismo
não propõe um caos moral, mas redireciona as preocupações éticas mediante
um compromisso fraco, efêmero e indolor, com valores que não interferem
na liberdade individual: Não é tanto
hedonista como neo-hedonista. Essa
mistura de dever e negação do dever na
ética pós-modernista torna-se necessária porque o individualismo absoluto
destruiria as condições necessárias para
facilitar a busca de prazer e realização
individual. É requerida uma ética que
16

prescreva alguns deveres para o controle do individualismo sem, porém, proscrevê-lo. A preocupação moral pós-moderna não expressa valores, mas indignação contra limitações à liberdade. O
objetivo não é a virtude, mas a obtenção de respeito.18 Há um esforço para
proibir tudo quanto possa limitar os direitos individuais. É por isso que a nova
moralidade pode coexistir com o consumismo, o prazer e a busca de realização pessoal. É uma moralidade indolor
e light, onde tudo é permitido, mas
onde o dever incondicional e o sacrifício estão mortos. O pós-modernismo
deixou para trás tanto o moralismo
como o antimoralismo.19
Mas tal procedimento resulta numa
moralidade ambígua. De um lado temos um individualismo sem regras,
manifestado no endividamento familiar, no grupo familiar sem pais, em pais
sem família, no analfabetismo, na formação de guetos, em refugiados e pessoas marginalizadas, em drogas, violência, delinqüência, exploração, crimes
de colarinho branco, corrupção política
e econômica, apego sem escrúpulo ao
poder, engenharia genética, experimentação em seres humanos, etc. Por outro
lado, flutua sobre a sociedade um espírito de vigilância hiper-moralista, pronto a denunciar todo atentado à liberdade humana e ao direito à autonomia
individualista. Demonstra-se preocupação ética com os direitos humanos;
apresentam-se desculpas pelos erros do
passado, defende-se a ecologia, realizam-se campanhas contra as drogas, o
fumo, a pornografia, o aborto, o assédio
sexual, a corrupção e a discriminação;
instituem-se tribunais éticos; marchas
silenciosas, proteção contra o abuso de
crianças, movimentos de socorro a refugiados, assistência aos pobres, etc.20
Nesse contexto, a moralidade neohedonista da vida pós-moderna se traduz em exigências que tracionam direções opostas. De um lado, temos normas: você precisa comer de modo saudável, manter sua aparência, combater
as rugas, manter-se alinhado, valorizar
o lado espiritual, descontrair-se, envolver-se em esportes, ser bem-sucedido,
distinguir-se, controlar o comporta-

mento violento, etc. De outro, encontramos a promoção do prazer e da vida
fácil, a exoneração da responsabilidade
moral, a exaltação do consumismo, a
preocupação com a imagem, e a valorização do corporal em detrimento do espiritual. Como resultado, há depressão,
sentimento de vacuidade, solidão, estafa, corrupção, violência, cinismo, etc.21
A moralidade pós-moderna
na vida diária
Para compreender o quanto a moralidade pós-modernista tem afetado a
vida ao nosso redor, considere duas listas típicas projetadas pelo pós-modernismo: uma composta de “deveres” e
outra de “permissões” morais:
Lista 1: Deveres “morais” típicos da
“ética” pós-modernista:
• Não censure discriminativamente
qualquer estilo de vida.
• Assista a concertos beneficentes
em prol de programas de caridade.
• Disque um número para fazer um
donativo.
• Afixe uma legenda anti-racial no
pára-brisa de seu automóvel.
• Participe de uma marcha contra
alguma injustiça.
• Inscreva-se numa maratona próvida saudável.
• Use preservativos.
• Proíba a proibição (cada um deveria ser livre para governar sua própria vida).
• Use uma fita de protesto contra a
discriminação de homossexuais.
• Seja um ecologista.
• Doe os órgãos de seu corpo.
• Cuide de seu ambiente de trabalho para impedir assédio sexual.
• Seja fiel (enquanto o amor durar,
mas depois...).
• Condene qualquer forma de violência.
• Não tente converter alguém para
outra religião.
Lista 2: Permissões “morais” típicas:
• Permita a liberdade sexual, mas
sem assédio. Cuidado com a
AIDS.
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• A corrupção é melhor do que o rótulo de estúpido.
• Fume, mas não na seção de nãofumantes.
• Não se comprometa com regras,
pessoas ou causas que interfiram
em sua realização pessoal.
• A prostituição é permitida, mas só
em área previamente destinada.
• Mentir está certo, mas somente
durante uma campanha política.
• Divórcio está bem, mas somente
para o atingimento de realização
pessoal.
• Infidelidade não é condenável; só
quando o amor desapareceu.
• Aborto é permitido, mas somente
para favorecer o planejamento familiar.
• Tente tudo na procura de realização pessoal.
• Adapte a religião ao compromisso
que a pessoa queira fazer.
• Beba, mas não em excesso.
• Obtenha sucesso, fama e dinheiro
à custa de outrem.
• Divirta-se e não se preocupe com
o futuro.
“Código de consciência”
pósmoralista
A ética pós-modernista não pára
com tais listas absurdas. O espírito de
liberdade total do pós-modernismo
produz seu próprio código de consciência. Sob a atmosfera do neo-individualismo, um novo tipo de elementos ideológicos, sócio-culturais e éticos unem-se
numa nova espécie de consciência pósmodernista. Suas características seriam
mais ou menos estas:
• Não devo ser discriminatório porque preciso ter visão aberta. Não
existem verdades absolutas.
• Devo doar dinheiro a causas beneficentes porque fico irritado ao
ver crianças famintas.
• Devo participar de uma marcha
contra a impunidade para que os
criminosos não escapem facilmente.
• Devo viver de modo saudável porque o corpo é meu instrumento
de êxito e prazer.
• Devo interessar-me em algum
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tipo de religião porque isso poderia energizar-me.
• Devo mostrar preocupação com
causas sérias de modo a não parecer um materialista ordinário e
imitador.
• Não devo criticar qualquer estilo
de vida porque tudo segue avante
e nada funciona.
Avaliação crítica:
uma moralidade cínica
Tendo exposto tudo isso, alguns poderão dizer que a ética pós-modernista
não é inteiramente má. Sim, há algumas contribuições positivas feitas pelo
pós-modernismo em relação aos problemas que ameaçam a vida humana.
Estilo de vida saudável, cuidado com o
ambiente, luta contra a violência e a
discriminação, todos são louváveis.
Ademais, o pós-modernismo põe em relevo os fracassos éticos, teóricos e práticos do passado. Mas não nos iludamos.
Em seu cerne, a ética pós-modernista
não tem motivação moral. Com efeito,
ela continua sua busca individualista
pela autonomia e realização pessoal.
Embora o motivo por trás de toda ética
autêntica seja vencer o mal com o bem,
o pós-modernismo é pobre em inspiração moral. Quer apenas combater os
excessos do mal, mas não eliminar a causa. Luta contra certas manifestações
malignas sem lhes reconhecer o fundamento. Seu alvo é alcançar a autonomia
egocêntrica — algo contra o qual a descrição bíblica do pecado tanto adverte.
Como pode, então, um sistema moral lutar contra o mal se o seu fundamento é a promoção do eu, o qual é,
biblicamente falando, a fonte do mal? É
possível alcançar a felicidade dentro
desse tipo de moralidade que o pós-modernismo advoga? Se a felicidade é a
busca de autonomia, da realização pessoal, da satisfação do desejo imediato;
se ela é o controle da liberdade individual excessiva, sem a verdadeira abertura da alma ao próximo e a Deus, então,
nessa moralidade, a procura de felicidade é a perpetuação das coisas que sempre existiram. Ela preconiza também
uma mistura de vida e morte, prazer e
dor, êxito e fracasso, felicidade e triste-

za. Mas tudo isso ignora o que está por
trás da busca humana pela felicidade: o
desejo de algo diferente que elimine essas colisões antitéticas. Falta esse “algo
diferente” na busca pós-moderna da felicidade. Sua ética se contenta com uma
bagatela, um objetivo inferior. Ela argumenta que já que as moralidades tradicionais, incluindo a ética cristã, não
nos transformaram em pessoas melhores, é tempo de escolher um alvo inferior e aceitar as pessoas como elas são.
Contudo, essa atitude resignatória
entende que o cristianismo foi verdadeiramente aplicado e falhou, e sobre
essa base devemos julgar seu potencial,
que para nada contribuiu. Mas essa
pressuposição contradiz a máxima pósmoderna de que não há verdade absoluta. De um lado, o pós-modernismo
diz que não há verdade; por outro, entretanto, defende a idéia de que a moralidade tradicional esgotou seus recursos, que o ser humano hoje não pode
ser melhorado, que uma mudança radical é impossível e que deveríamos resignar-nos diante disso. Quem pode saber se isso é verdadeiro, e como pode
ser ele conhecido? Parece que o pósmodernismo conseguiu de algum modo
conhecer com certeza algo sobre a natureza humana e sobre o futuro, um conhecimento que ele nega a todas as ideologias e religiões do passado. É por isso
que consideramos que ele apresenta
uma postura cínica, afirmando (implicitamente) de um lado o que nega (explicitamente) do outro.
Raúl Kerbs (Ph.D. pela Universidad de
Córdoba) leciona filosofia na Universidad
Adventista del Plata, Argentina. E-mail:
kerabsra@infovia.com.ar
Notas e referências:
1. Kenneth Gergen, El yo saturado: Dilemas de
identidad en el mundo contemporáneo
(Barcelona: Paidós, 1992) pp. 164-168.
2. Beatriz Sarlo, Escenas de la vida
posmoderna: Intelectuales, arte y videocultura
en la Argentina (Buenos Aires: Ariel, 1994)
pp. 38-43.
3. Sarlo, pp. 27-33.
4. Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero
(Barcelona: Anagrama, 1990), pp. 225-
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Perfil
Floyd Murdoch
Diálogo com um ornitófilo adventista

P

asse uma hora com Floyd Murdoch e você se converterá às alegrias da
ornitofilia. Mesmo que você nunca tenha procurado um pássaro, ele o convencerá de que essa é a coisa mais excitante do mundo. Para Floyd, observar
pássaros é mais que um mero passatempo. É uma paixão que abre as portas a
questões maiores como criação, camaradagem, conservação e um Deus amoroso
e criador de belezas. Significa uma biblioteca pessoal de 1.500 livros sobre pássaros. Significa levar freqüentemente grupos de pessoas em expedições à procura
de pássaros, tanto nos Estados Unidos como além-mar. Significa fundar instituições, levantar fundos e despender centenas de horas num voluntariado em
prol do Centro da Natureza, em Hagerstown, Maryland, no valor de um milhão
de dólares.
O interesse de Floyd pelos pássaros começou na quinta série fundamental,
quando seu pai, um escocês, era diretor do que agora é conhecido como
Avondale College, na Austrália. Sua mãe, uma americana, sempre apreciara
pássaros e desenvolveu esse gosto no jovem Floyd. Essa paixão foi reacesa pelo
diretor da escola local, e mais tarde por um professor da faculdade.
Sua dissertação para a obtenção do Ph.D., feita em 1975, intitulada “Para
os Pássaros: a História da Proteção de Pássaros nos Estados Unidos”, uniu os
dois interesses de Floyd — história e biologia. Como parte de sua pesquisa, ele
visitou muitos refúgios nacionais de animais, assinalando ao mesmo tempo 678
espécies de pássaros e quebrando o recorde do maior número de pássaros
pesquisados na América do Norte, no período de um ano.
Em sua carreira variada e distinta, Floyd tem-se interessado mormente na
educação. Ele trabalhou como diretor de educação numa Associação, foi também diretor de escola secundária, diretor de planejamento internacional para a
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), e professor dos níveis médio e superior.
Presentemente, ele ensina ecologia na Takoma Academy, perto de Washington, D.C.
Floyd prestou serviços em muitas organizações sem fins lucrativos, tais como
a Audubon Naturalist Society e a American Birding Association, da qual é
membro fundador e vitalício. Ele também serviu voluntariamente, dentro de
sua especialidade, em muitos setores de interesse público, inclusive o
Smithsonian Institute.
O Dr. Floyd gosta de partilhar com a juventude seu entusiasmo pela natureza. Sua esposa, Lynetta, trabalha nos escritórios na Divisão Norte-Americana.
Eles têm dois filhos adultos: Michael e Jennifer.

■ Floyd, vamos ”começar do início”. Você
tem um pássaro favorito?
Sim e não. Com efeito, a kookaburra
australiana (espécie de pica-peixe) é um
de meus favoritos. Alguns pássaros são
tão belos que a gente quer observá-los
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continuamente. Há uma certa excitação
na investigação de um pássaro específico.
Lembro-me de que, quando menino,
o diretor de minha escola na Austrália
levou-me a passear num sábado. Ele ti-

nha uma luneta — não possuía recursos
para adquirir um binóculo — e me permitiu ver uma garça, uma garça branca.
E vi seus belos olhos. Pude até observar
um círculo azul em torno do olho amarelo. Desde aquele dia tornei-me um
aficionado. Eu precisava de um binóculo para sair em busca de pássaros.
■ Qual é o pássaro mais raro que já viu?
Vi alguns que agora estão extintos,
porém, o mais raro foi a gralha havaiana. Faz alguns anos, Lynetta, minha esposa, e eu fomos observar esse pássaro
juntamente com vários pastores adventistas do Havaí. Chegamos a uma montanha onde se supunha que ela estivesse. Lynetta decidiu esperar no sopé enquanto passávamos diversas horas subindo e descendo o monte. Não vimos
o pássaro, contudo.
Quando voltamos, Lynetta disse:
“Bem, eu vi uma gralha.” Em seguida
nos levou até onde a tinha visto e, para
nossa surpresa, o pássaro reapareceu.
Naquele tempo, havia treze gralhas na
mata. Hoje não há uma sobrevivente
em liberdade. Algumas vivem em cativeiro para fins de reprodução, mas isso
é basicamente o fim dessa espécie.
■ Você tem um lugar favorito para a observância de pássaros?
A floresta tropical.
■ Você tira algumas fotografias também?
Sim, tenho tirado muitas fotos [ver a
inserção em cor], mas é realmente difícil combinar a observância séria de pássaros e a fotografia de alta qualidade.
Na fotografia, você precisa assentar-se e
esperar para obter uma boa foto. Nesse
meio tempo, porém, você está perdendo 20 pássaros que nunca viu antes,
porque se concentra em apenas num.
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■ Quanto tempo você gasta nessa atividade?
Não muito. Há uns 20 anos eu dizia:
Vou dedicar pelo menos duas semanas
por ano nas florestas tropicais do mundo, e é o que tenho procurado fazer. E
ainda há a emoção de mostrá-la aos outros. Observar pássaros é um esporte
coletivo. Não há graça em sair sozinho.
■ Algumas pessoas, lendo esta entrevista,
poderão dizer: “Isso parece divertido.”
Como elas podem começar?
A melhor coisa é achar um ávido observador de pássaros — eles sempre se
comprazem em levar alguém em sua
companhia. Adquira um livro sobre
pássaros e um binóculo, e saia com eles
em punho. Você vai ficar encantado.
Não existem observadores aposentados!
Nos Estados Unidos, você pode fazer
contato com a Sociedade Audubon. Em
outras partes do mundo, pode tentar
contatos via Internet. Em quase todas
as partes no mundo, você pode achar
pessoas que gostem de ornitologia. Se
você não conseguir achar parceiros, ligue para a embaixada britânica. Há
sempre alguém ali fissurado em pássaros. E lá estão por essa razão, você sabe.
Eles trabalham na embaixada e tem algum título, mas todos sabemos que lá
estão realmente à procura de pássaros!
■ Assim que você consiga fazer contato, de
que mais precisará?
Eu começaria com um binóculo de
50 ou 60 dólares. Pode ser difícil obtê-lo
em algumas partes do mundo, mas na
América e na Europa há lojas de trocas
onde podem ser encontrados binóculos
doados por pessoas que têm mais de um
em casa. Assim, se você vive num país
em desenvolvimento, está interessado
em observar pássaros, mas não pode
comprar um binóculo, poderá filiar-se a
um clube da modalidade e tomá-lo emprestado, como se faz com um livro
numa biblioteca.
■ Você acha que a conservação é algo com
o que os adventistas deveriam se preocupar?
Surpreendo-me, realmente, de não
fazermos muita coisa a respeito. Penso
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que os adventistas deveriam ser os primeiros a desfrutar a natureza e proteger
o ambiente criado por Deus. A ordem
dada a Adão e Eva foi para cultivarem o
jardim. Isso não é somente uma experiência agradável, como também protege
a criação. Se você resguardar uma parte
da floresta, que por sua vez abrigue um
lençol de água, está garantindo água
pura e constante o ano todo e salvaguardará os pássaros.
O planeta não pode suportar mais os
maus-tratos que lhe estão sendo impingidos. Em muitos países do mundo não
há mais as antigas florestas. Espero que
o Senhor volte antes de as matas serem
extintas.
■ Tenho ouvido que os pássaros voam desde a América do Sul até a América do Norte
sem escalas.
Eles cobrem essas distâncias, mas
não sem parar. A andorinha-do-mar viaja cerca de 32 a 35 mil quilômetros, a
distância desde Punta Arenas, no sul do
Chile, até o Alasca e o Círculo Ártico. E
faz isso por duas vezes — uma vez indo
e outra voltando. Naturalmente, ela
pára ao longo do caminho.
Provavelmente, a maior distância
que os pássaros voam sem escalas é desde a Venezuela até a Flórida ou o Texas.
Mesmo os minúsculos beija-flores
voam 800 quilômetros sem parar. Imagine você quantas batidas de asas isso
representa.
■ Isso é fenomenal. Como o fazem?
Eles comem muitos insetos antes de
partir e isso os engorda. Quando chegam ao seu destino, estão muito fracos.
Então ingerem néctar, especialmente
para o verão.
Algumas pessoas dizem que não é
bom para os pássaros manter-lhes um
local de abastecimento.
Não tenho tido problemas com sua
alimentação. Os homens têm eliminado sua fonte natural de alimentos e assim, em certo sentido, estamos apenas
repondo o que já existia antes. É agradável tratar dos pássaros e isso ajuda as
pessoas a apreciá-los.
No centro natural em Hagerstown
temos duas janelas com alimentadores

de pássaros do lado de fora. É surpreendente ver o delírio das crianças quando
observam os pássaros. Ficam muito curiosas: “O que é aquilo”? “Qual é o seu
nome”? “Onde posso vê-lo”? Essa é
uma curiosidade natural. Se pudermos
desenvolvê-la nas crianças, em vez de
mantê-las assentadas e ocupadas em videogames, dia e noite, isso lhes será
bem mais proveitoso, porquanto promove um interesse maior no conhecimento do mundo, que talvez elas transmitam à próxima geração.
■ Há muitos adventistas interessados em
ornitologia?
Sim. Com efeito, proporcionalmente, há entre os adventistas muito mais
observadores dedicados do que em
qualquer outro segmento da população.
O observador de pássaros número um é
o adventista. Quem fundou a Associação Americana de Observadores de Pássaros foi um adventista.
■ Por que há tantos adventistas envolvidos
com a ornitologia?
Por causa de nossa fé na criação e do
sábado como seu memorial — um tempo para interromper o trabalho, adorar
a Deus, estar em meio à natureza e antecipar a eternidade. Os escritos de Ellen White também dão destaque à natureza, sua conservação e o conceito do
jardim do Éden. Além disso, penso que
os adventistas sempre apreciam o mundo natural.
■ A ornitologia é uma experiência espiritual
para você?
Embora o mundo tenha sido arruinado pelo pecado, nunca vejo um belo
pássaro sem ficar maravilhado com o
que Deus criou. Há tantos pássaros coloridos e magníficos ao nosso redor.
Observá-los leva-nos a uma melhor
compreensão e apreciação mais profunda da criação divina e de sua beleza inerente.
Há mais de 10 mil espécies de pássaros no mundo. Embora algumas delas
sejam as mesmas desde o Gênesis, a
“devolução”, como eu a chamo, tem
Continua na p. 23.
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Perfil
Maria Lee
Diálogo com uma adventista diretora
de rede hoteleira na China

M

aria Lee é uma verdadeira primeira dama. Ser capaz de trabalhar
numa sociedade dominada pelos homens é uma coisa, mas destacar-se
nesse mundo é outra. Dedicação ao dever, vontade de ser bem-sucedida
e de fazer competentemente tudo o que vier às mãos, desde o manuseio de roupas hospitalares no Hospital Adventista de Hong Kong, à diretoria de uma cadeia de hotéis em Hong Kong. Em 1987, a Sra. Lee trabalhava como gerente de
hotel; agora ela ocupa cargo executivo no Grupo Península, New World Hotel, e
China Travel Services Ltd.
Em 1997, depois de trabalhar como executiva geral-adjunta do Hong Kong
China Travel Hotel Management Ltd., supervisionando 21 hotéis em Hong
Kong, Macau e China, Maria fundou a Cheer Success Hospitality Management
Ltd. Ela é agora diretora geral do primeiro hotel-boutique cibernético de Hong
Kong, recém-inaugurado com o nome de Best Western Rosedale on the Park, localizado em Causeway Bay, Hong Kong. Ela também é diretora-gerente do
Rosedale Hotel Management Ltd. Seu projeto mais recente inclui a operação do
Plaza Canton Hotel em Guangzhou, China, que há pouco mudou sua razão social para Rosedale Hotel Guangzhou.
A despeito da exigüidade de seu tempo, ocupado quase que totalmente na
administração de todos os hotéis e em levar a efeito os novos projetos, Maria,
que se tornou adventista ainda muito jovem, não deixou de dedicar seus talentos e experiência à obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presentemente ela
atua como representante leiga da União-Missão Chinesa na Comissão Executiva
da Divisão Ásia-Pacífico do Norte. Além disso, Maria faz parte do conselho ad-

■ Fale-nos um pouco sobre sua família.
Nasci numa família de quatro irmãos: eu e três irmãos mais jovens.
Quando contava onze anos, tive minha
primeira experiência de trabalho: cuidar de crianças no verão, percebendo
assim um dinheirinho enquanto freqüentava a escola secundária. Foi esse
trabalho que me deu a primeira oportunidade de relacionar-me com pessoas
de várias origens e camadas sociais. Isso
também me proporcionou senso de responsabilidade e espírito independente.
Meus pais reconheceram essa capacidade de cuidar de mim mesma e não fizeram objeções à minha freqüência às
reuniões de jovens, embora algumas vezes chegasse em casa tarde da noite.
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■ Entendo que você não nasceu numa família adventista. Quais foram as circunstâncias que a levaram a se unir à igreja?
Fiquei conhecendo a fé adventista
por um meio indireto e miraculoso. Em
1966, meu pai, um fumante inveterado,
inscreveu-se no plano para deixar de
fumar em cinco dias por recomendação
de um colega. Depois ele foi convidado
para assistir a uma série evangelística
conduzida pelo Pastor Milton Lee, um
veterano missionário na China. Dois
anos mais tarde, minha mãe e eu fomos
batizadas na igreja depois de termos recebido estudos bíblicos do pastor.
■ E seus fundamentos educacionais? A senhora freqüentou alguma escola adventista?

Freqüentei a San Yuk Secondary
School de Hong Kong, em 1973. Depois
de trabalhar durante um ano como nutricionista do Hospital Adventista de
Hong Kong, foi-me concedida uma bolsa de estudos para cursar Alimentação e
Nutrição no Philippine Union College.
Infelizmente só pude completar o segundo ano. Tive de voltar para casa por
causa da enfermidade de minha mãe.
■ E então?
Fui trabalhar no Hospital Adventista
de Hong Kong como zeladora-chefe.
Aos 21 anos eu era a mais jovem chefe
de departamento. Mais tarde, obtive
um certificado de gerência hoteleira
executiva, e em 1985, recebi um diploma de gerente de hotel da American Hotel & Motel Associations. Também freqüentei o programa de formação em
gerência-geral na Cornell University.
Depois de quatro anos de serviço no
hospital, aceitei o cargo de administradora do Hotel Península, um dos dez
hotéis mais famosos do mundo. Desde
então minha carreira progrediu. Os primeiros três meses no Península foram
difíceis. Contudo, essa experiência me
ajudou a formar um conceito genuíno
de gerenciamento, bem como aprender
a ética envolvida na gerência hoteleira.
■ A senhora foi entrevistada por um jornalista da World Hotel Magazine, não é?
Ele queria saber o que contribuiu
para que eu me tornasse a primeira gerente-geral em Hong Kong. Achavamme uma gerente “futurista”. Gosto de
novas idéias e novos conceitos e de fazer com que as coisas aconteçam, em
lugar de seguir as tendências do passado. Devo louvar a Deus por ter recebido
meu primeiro treinamento de liderança
nas atividades jovens da igreja.
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■ Que aspectos especiais em seu estilo gerencial atraíram a atenção da revista?
Penso que foi o conceito de gerência
ABCDE que aplico em meu trabalho.
Baseei-me no conceito “C” para construir o Rosedale.
A = Alinhamento, que significa que
toda a equipe de auxiliares precisa ter o
mesmo objetivo e a mesma visão. Planificamos a visão da companhia desde o
nível de gerência até os escalões menores. Realizamos cursos de treinamento
para a equipe de auxiliares, inclusive os
novatos, baseados nesse conceito. O
impacto é tão forte que todo o mundo
tem o senso de ser parte do negócio.
B = Negócio é negócio. Na área de
hotelaria precisamos saber o que nossos
clientes necessitam, e propiciar-lhes todas as facilidades para o aprimoramento de nosso negócio, de modo a garantir-lhes uma boa estada fora de casa.
C = Conceito. Nosso serviço é computadorizado, completo, cortês, compacto, conveniente, competitivo, confidencial, consistente, comprometido,
clientelizado (voltado ao cliente) e correto.
D = Diligência e devotamento. Espera-se que cada membro da equipe
seja plenamente devotado à companhia, disposto a ser um líder eficaz e
um trabalhador competente, que preste
bons serviços aos hóspedes e seja um
cidadão exemplar.
E = EQ e ética. Nossa ética é ser sensível e racional nas decisões gerenciais,
procurando cumprir aquilo que prometemos e prestar um serviço à altura de
nosso comprometimento. Sempre considerei a Bíblia, com suas máximas e injunções, como minha melhor enciclopédia gerencial.
■ A senhora acredita firmemente que negócio e automatização serão a tendência futura em hotelaria. Pode nos dizer como isso
aprimorará a prestação de serviços aos hóspedes e a eficácia operacional?
A automatização parece onerosa,
mas é fator de economia a longo prazo.
Por exemplo, ao utilizarem a rede telefônica, os hóspedes não precisam levar
consigo seus computadores e podem
verificar seus e-mails pela rede mundi-
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al. O telefone digital sem fio permite
aos hóspedes fazer a refeição matinal,
almoço e jantar ou estar no centro de
convenções sem perder um chamado
sequer. Ademais, nossos agentes ou corporações além-mar podem ter acesso
instantâneo ao nosso estoque. Por essa
razão, temos uma situação vantajosa
para todos — hotel, associados e clientes. Isso resultou em maior eficiência e
provou ser mais econômico e rápido.
Além disso, os elevadores são trancados
e só podem ser abertos com as chaves
dos quartos. Assim temos o mínimo de
roubos e assaltos, promovendo em nossos hóspedes a sensação de segurança.
Nossas conexões de Intranet criaram
um escritório sem papelada, o que é favorável ao meio ambiente. Não há mais
problemas de entrega e atrasos e o sigilo
pode ser mantido. O acesso gratuito à
“banda larga” doméstica é um grande
benefício prestado aos hóspedes. Essa é
uma das razões por que os gerentes corporativos e de investimentos sempre retornam ao hotel.
■ Com uma agenda tão sobrecarregada
que a senhora tem, como encontra tempo
para cooperar com a obra da igreja?
A fim de estar presente à reunião
anual da Divisão como representante
leiga, tenho de pedir quatro semanas de
férias, embora meu chefe tenha apenas
duas. Estou ativamente envolvida no
coral de minha igreja, organizo retiros e
atividades leigas durante o sábado, bem
como outros programas da igreja. Gasto
tempo aconselhando meus irmãos da
igreja e orando por eles. Além disso,
dou decidido apoio a todos os projetos
de levantamento de fundos para a igreja, bem como de subvenção de bolsas
de estudo.
■ A senhora pode nos dizer como dá testemunho perante seus colegas e clientes nãoadventistas no trabalho?
Em meu relacionamento com clientes e colegas, procuro adotar uma abordagem cristã. Assim, quase todos sabem
que sou cristã e que vou à igreja aos sábados. Com efeito, sou a única pessoa
que não precisa marcar o ponto no sábado, numa companhia com mais de

dois mil empregados. Não tenho dado
motivo de queixas a meu chefe quanto
às minhas ausências aos sábados, pois
prometi trabalhar 44 horas por semana.
Amiudadamente tenho trabalhado
além das horas regulares requeridas.
Além disso, amo meu trabalho e o
executo com prazer. Em meu trato com
colegas adoto as diretrizes da Bíblia:
Percebo a beleza nas pessoas em vez de
me demorar sobre suas fraquezas. Sou
boa ouvinte de meus subordinados e
demonstro respeito a meus superiores.
Cumpro o que prometo e aprecio os desafios, em vez de ficar ansiosa com o
volume de trabalho.
■ Que conselho daria às pessoas que trabalham em ambientes não-adventistas?
Os funcionários adventistas são considerados pessoas dedicadas e conservadoras. Se estivermos à altura dos padrões cristãos e praticarmos os princípios bíblicos, podemos ser eficientes testemunhas de Deus. Também contribuirá com esse propósito se mantivermos
uma atitude franca e não nos incomodarmos com as críticas de pessoas que
crêem sermos materialistas quando trabalhamos fora da denominação. Lembre-se de que podemos ainda contribuir
com a missão da igreja, testemunhando
a pessoas que de outro modo não teriam contato algum com um adventista
que lhes contasse acerca de Jesus Cristo.
Dedicação à nossa fé e devoção ao dever é o segredo.

Entrevista concedida
a Mary Wong.
Mary Wong (Ph.D. pela Michigan State
University) era até recentemente diretora de
ministérios de crianças, família e mulheres
da Divisão Ásia-Pacífico do Norte. Ela escreve de S. José, Califórnia. Seu e-mail:
mhtwong@aol.com
E-mail de Maria Lee:
gm@rosedale.com.hk

21

Logos
Alicerces
Gary B. Swanson

H

avia, certa vez, três irmãos que
pareciam não concordar sobre
coisa alguma. Em qualquer assunto, se houvesse dois pontos de vista,
eles eram suficientemente criativos
para encontrar uma terceira opção. Um
era republicano, outro democrata e o
terceiro, independente: Chrysler, Ford e
General Motors; chocolate, morango e
baunilha. Se lhes fosse perguntado: “De
que cor é aquele automóvel?”, provavelmente o indagador ouviria: cor de
malva, roxo-escuro, e “a mim me parece mais marrom-arroxeado”.
Sua mãe, ao ouvi-los, meneava a cabeça e pensava: “Como podem esses filhos, todos nascidos e criados na mesma
casa, ser tão diferentes uns dos outros? Às
vezes, a coisa era divertida. Mas, em
geral, exasperante!
No início de sua vida adulta, Cor de
Malva, Roxo-Escuro e Marrom-Arroxeado procuravam seguir seus respectivos
destinos. Seu pai os aconselhara a construírem suas próprias casas. Para implementar esse sonho, exploraram todos
os meios possíveis e disponíveis. Consultaram especialistas, navegaram pela
Internet, pesquisaram em bibliotecas e
até oraram a respeito.
Na tentativa de oferecer-lhes mais
uma opção, a mãe, com seu modo sereno e humilde, sugeriu que atentassem
para uma história tradicional e memorável de dois homens — um deles construiu sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. A interpretação desse relato
sempre parecera bastante clara porque
quem havia narrado a história fora bastante objetivo em aplicá-la à vida. Aparentemente só havia uma escolha prudente e a mãe esperava ansiosamente
que, nesse caso pelo menos, os três irmãos chegassem a um acordo.
Mas, que nada! Como em tudo o
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Onde você está construindo sua casa?

mais, Cor de Malva, Roxo-Escuro e Marrom-Arroxeado leram a história das
duas casas segundo pontos de vista contrastantes. Enquanto a pobre mãe torcia
as mãos imaginando que talvez sua referência às duas casas houvesse sido um
erro, seus filhos partiram. Com quatro
pontos cardeais a escolher, isso previsivelmente os levaria a direções diferentes, mesmo deixando uma direção de
fora.
Cor de Malva, sempre o mais resoluto e sensato, acatou a interpretação
original do narrador da história. Após
exaustiva investigação de todo terreno disponível, começou a lançar os
alicerces de sua casa sobre o rochedo
mais sólido que pôde encontrar. “Não
há dúvida sobre o significado da história”, afirmou ele confiantemente.
Roxo-Escuro zombou: “Essa é uma
história tão antiga que perdeu sua
aplicação. Agora temos tantos avanços no setor de engenharia e construções, que é possível edificar em qualquer parte que se queira.” Assim, contratou um construtor para começar
imediatamente a obra de sua bela casa
na praia.
Marrom-Arroxeado sempre havia se
considerado intelectualmente superior aos irmãos. “A história das duas casas pode ainda ser aplicada”, disse,
“mas é necessário perceber o que está
nas entrelinhas. Temos de usar a cabeça. Se desejarmos extrair a verdade definitiva desse relato, temos de levar
em conta a época em que foi escrito, o
auditório ao qual se dirigia e o milieu
[meio].” Ele gostava de usar o termo
francês milieu para confundir seus irmãos. Imaginava que ao empregar
essa palavra sofisticada demonstrava
superioridade sobre eles.
Como resultado da leitura da histó-

ria das duas casas, Marrom-Arroxeado
decidiu edificar a sua sobre a água!
“Que proteção melhor contra a chuva
e as enchentes”, raciocinou ele, “do
que edificar a casa de modo a subir e
descer com o nível d’água? A loucura
de edificar sobre a areia era óbvia a
qualquer um; construir sobre a rocha
significava que a casa permaneceria
firme, mas o que dizer do trabalho de
limpeza se ocorresse uma enchente?
Quem precisava disso?”
Não, construir sobre a água — uma
casa-barco — tinha de ser a resposta!
Logicamente, isso não existia quando
o narrador da história a apresentara
pela primeira vez. Mas o pensamento
moderno havia propiciado uma solução inovadora para situações de chuvas e enchentes. “Temos de nos manter atualizados”, argumentava ele.
“Qual é a utilidade do conhecimento
se não nos dispusermos a aplicá-lo
dia-a-dia?”
Assim, os irmãos construíram as casas de seus sonhos, cada qual numa
localidade que lhes parecia melhor. As
três casas despertaram muita admiração no povo, pois cada uma apresentava suas peculiaridades. A seção de
casas e terrenos do jornal local publicou um artigo bastante sugestivo e
com muitas fotos, caracterizando o
interesse das pessoas na construção
das três casas. A matéria começava dizendo: “Era uma vez três irmãos que
nunca pareciam concordar sobre coisa
alguma...”
De repente, construtores e corretores de imóveis perceberam estar ocorrendo uma verdadeira explosão de demanda no mercado imobiliário. Os
clientes explicavam o que estavam
procurando em termos do estilo das
casas que os três irmãos haviam cons-
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truído: “Tenho estado à procura de
uma boa casa. Você não acha que uma
do tipo construído pelo Cor de Malva
pareceria boa neste local?” “Minha esposa adoraria uma casa como a do
Roxo-Escuro. Poderia encontrar uma
para nós?”
O interesse na compra de propriedades era tanto que ninguém percebeu as primeiras lufadas de vento, ou
as primeiras gotas do que mais tarde
ficou conhecido como “A Tempestade
Perfeita”. A princípio, pensou-se que
seria apenas mais período de mau
tempo, do tipo que leva muitos a ironizarem: “Esse pessoal da meteorologia nunca sabe do que está falando...”
Dessa vez, porém, a tempestade
tornou-se mais e mais intensa e furiosa. Como dizia um velho cântico familiar, “A chuva caiu e a água subiu”.
Foi assim mesmo que aconteceu. E
quando o nível d’água atingiu suas
casas, Roxo-Escuro e Marrom-Arroxeado tiveram que buscar proteção em
terreno mais elevado. Cor de Malva,
contudo, assistia “de camarote”, da janela de sua sala-de-estar, a formação
da tormenta. “Creio”, pensou ele,
“que isso provará quem é o mais sábio
dentre nós!”
Após uma inesperada e longa temporada de aguaceiros violentos e assustadores, a tempestade do milênio,
por fim, aquietou-se. Cor de Malva
voltou para sua casa e, achando-a intacta, começou o trabalho de limpeza.
Porém, a casa de Roxo-Escuro simplesmente não existia mais. Por isso,
decidiu reconstruí-la em local mais seguro. Quando o pessoal da defesa civil
foi ver como Marrom-Arroxeado havia se saído, não encontraram absolutamente nada. Sua casa havia perdido
completamente as estacas de apoio,
sendo carregada de vez pela fúria da
tempestade.
Como afirmou posteriormente um
artigo do jornal local: “Parece que só
há mesmo duas escolhas.”
Gary Swanson é o editor do CQ, antigo
Trimensário Colegial e autor de muitos artigos. www.cq.youthpages.org
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Diálogo grátis
para você!

Murdoch
Continuação da p. 19.
feito com que todas experimentem alguma mudança. Mas não vejo muitas
lacunas. Quanto mais estudo os pássaros, tanto mais me convenço da verdade de que Deus é o Criador. O que vemos ao nosso redor não pode simplesmente ter evoluído. Tem de haver um
Mestre Planejador.

Entrevista realizada
por Gary Krause.
Gary Krause é o diretor de comunicação
para a Missão Global da Associação Geral.
Quando menino na Austrália, ele gostava
de alimentar kookaburras na mão. Seu
e-mail: GaryKrause@compuserve.com
Dr. Floyd Murdoch pode ser contatado
via e-mail: fmurdoch@ta.edu

Se você é estudante adventista que 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 na p. 11.) 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 local da
qual você é membro. Você pode também
escrever para os nossos representantes nos
endereços fornecidos na p. 2, enviando cópia da sua carta para os diretores departamentais de sua união, já mencionados acima. Na América do Norte, você pode utilizar o nosso número de telefone de discagem gratuita, 1-800-226-5478 ou utilizar o
fax 301-622-9627, ou E-mail message:
ssicalo@yahoo.com Caso todos esse contatos deixem de produzir resultado, escreva
para o nosso endereço editorial.

Atenção!
O II Congresso Europeu para Estudantes Universitários Adventistas terá lugar na Alemanha, de 1 a 3 de novembro de 2002, e terá como tema: “Celebrando Uma Herança e Enfrentando Uma Missão: Podem os Estudantes Adventistas Andar Nas Pegadas Dos Reformadores”?
Tópicos “Lutero e a Mensagem Adventista”, “Pode a Teologia Adventista Ser
Moderna”? “Mantenedores da Chama ou Preservadores das Cinzas?” “Katherina de Bora, a Esposa de Lutero”, “Como Amar a Deus com Toda a Nossa
Mente”. Reportagens sobre as atividades de estudantes universitários adventistas, e muito mais.
Localização: Feriendorf Eisenberg, DE 36275 Kircheim, Alemanha (25km a sudeste de Stuttgart, na auto-estrada A7, entre Rulda e Kassel).
Hospedagem: Dormitório para pequenos grupos em diversos edifícios.
Custo: Alojamento e refeições disponíveis: 50 Euros por pessoa (inclui refeições de sexta-feira à noite até domingo ao meio-dia).
Línguas: Tradução simultânea provida em várias línguas, via fones de ouvido.
Inscrição: Vagas limitadas. Entre em contato com Therese Sanchez antes do
dia 10 de setembro de 2002, pelo e-mail: therese.sanchez@euroafrica.org
Venha e desfrute o coleguismo internacional! Queremos vê-lo no
Congresso!
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Para Sua Informação
Departamento de Jovens para um
ministério de campi mais dinâmico
Alfredo García-Marenko

O

Departamento de Jovens da
Asso ciação Geral acha-se compro metido com um ministério
contínuo e ativo de jovens adultos e
graduandos universitários na igreja.
“Salvação e Serviço” é o lema que sintetiza o propósito do Departamento de
Jovens, e continuará sendo o guardachuva protetor da filosofia, ideais, organização, cursos de estudos, programas e
eventos do departamento mundial.
Nossa juventude foi chamada a experienciar a alegria da salvação e al servir
ao Senhor e a seus semelhantes através
das variadas organizações que a igreja
patrocina: clubes de aventureiros e desbravadores, sociedades de jovens, federações de jovens, clubes de liderança jovem e associações de estudantes universitários. Todos esses são importantes e
não podemos pôr de lado um deles e
ainda esperar que tudo funcione normalmente.
Talvez as mais novas dessas organizações sejam as associações de estudantes
universitários, estabelecidas para apoiar
e cuidar dos estudantes adventistas do
sétimo dia em faculdades e universidades não-adventistas. Alguns anos atrás,
com a cooperação dos departamentos
de jovens, educação e capelania, foi organizado um serviço aos jovens em
campi não-adventistas sob o nome de
CAUPA (Comissão de Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas). O
principal objetivo desse ministério estudantil é prover aos alunos companheirismo, encorajamento e suporte intelectual, para que eles possam enfrentar os desafios à sua fé e perseverar em
sua fidelidade à verdade que, uma vez,
foi entregue aos santos.
Eis por que consideramos esse ministério uma vocação muito especial. Quatro prioridades desse ministério se apli-
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cam a todos os jovens prestes a concluírem seus cursos, incluindo os que estudam em faculdades e universidades
não-adventistas. São elas:
1. Vida devocional para a conservação do relacionamento íntimo
com Cristo.
2. Evangelismo jovem.
3. Treinamento e equipagem de líderes da juventude.
4. Atividades salvíficas equilibradas
e variadas em favor de nossa juventude.

3.

Para manter essas prioridades em vista e implementá-las no mundo todo, a
Comissão Administrativa do Departamento de Jovens da Associação Geral,
tomou o seguinte voto em uma de suas
mais recentes reuniões:
Ministério de Campus
Considerando que os estudantes adventistas de faculdades e universidades
denominacionais, bem como aqueles
matriculados em instituições seculares
são um privilegiado grupo intelectual
de nosso rebanho, que necessita ser organizado, estimulado e treinado para liderança e serviço cristão, ficou votado:
1. Que sejam organizados em todas
as faculdades e universidades adventistas, escritórios de ministério
de campus e ministério jovem,
sob a liderança de um vice-presidente para assuntos estudantis ou
outra pessoa designada pela administração, para a organização,
funcionamento e coordenação de
todas as organizações jovens da
igreja, e dos vários clubes e associações estudantis.
2. Que em todas as divisões, uniões

4.

5.

6.

e associações ou missões, o Departamento de Jovens trabalhe em
conjunto com os departamentos
de educação e capelania para organizar e manter em atividade
uma comissão semelhante àquela
existente na Associação Geral,
CAUPA, e seguir as diretrizes votadas pela Comissão Executiva da
Associação Geral.
Que durante a primeira parte deste qüinqüênio, todas as divisões,
uniões e campos locais completem a organização de novas Associações de Companheirismo de
Estudantes Universitários Adventistas, seguindo a Constituição
Sampa e regulamentos das associações estudantis, ou da Sociedade
Cristã Adventista [disponíveis nos
departamentos de jovens das associações locais, bem como um
recenseamento de estudantes de
faculdades e universidades nãoadventistas], fornecendo-lhes sistematicamente a revista Diálogo;
informações regionais, instrumentos missionários e outras publicações.
Que cada associação/missão designe capelães — obreiros denominacionais e jovens leigos —
para trabalharem em favor de
nossos jovens em universidades
seculares.
Que os campos locais e uniões organizem cada ano um retiro espiritual ou congresso para seus estudantes universitários.
Que esse ministério seja implementado segundo as diretrizes e
idéias publicadas pela CAUPA, no

Continua na p. 27.
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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.
Flordilez N. Alba: 20; solteira; estudando para graduar-se em inglês; passatempos: música clássica e religiosa, cozinhar e excursão; correspondência em
inglês. Endereço: C-1188 Samaloc Drive,
Lower Calavian; 7000 Zamboanga City;
FILIPINAS.
Barbara Amma Ampong 19; solteira; estudando economia doméstica; interesses: viajar; cantar e atividades de
igreja; correspondência em inglês. Endereço: Seventh-day Adventist Church;
Post Office Box 8; Kwame Danso, B/A;
GANA.
Brenda Antri F.: 23 solteira; estudando tecnologia médica na Universidad
Austral de Chile; interesses: bons filmes,
música clássica e fazer novos amigos; correspondência em espanhol. Endereço:
Rene Schneider 3822; Valdivia; CHILE. Email: brendantrix@yahoo.com
Jacques B. Bakano: 24; solteiro; estudando teologia na Université Adventiste Wallace; interesses: leitura da Bíblia, atividades jovens e fazer novos
amigos; correspondência em francês ou
swahili. Endereço: P.O. Box 6965; Kampala; UGANDA. E-mail:
g2066293@inmarsat.francetelecom.fr
Andresa Brito: 23; solteira; completou um diploma em trabalho social na
Universidade Federal de Alagoas; interesses: música, viajar e acampar; correspondência em português. Endereço:
Caixa Postal 83; 57300-970 Arapiraca,
Alagoas; BRASIL. E-mail:
andresabritos@bol.com.br
José A. Caballero: 30; solteiro; completou diploma em direito na Universidad Nacional de Panamá; interesses;
música, televis ão e fazer novos amigos;
correspondência em espanhol. Endereço; Correo El Dorado, Entrega General,
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Panamá; REPÚBLICA DO PANAMÁ.
Joana Mariano Capuyan: 18; solteira; estuda para conseguir um diploma
em enfermagem; passatempos: música
religiosa, esportes e ajudar pessoas necessitadas; correspondência em inglês
ou tagalog. Endereço: Adventist University of the Philippines; Puting Kahoy, Silang, Cavite; P.O. Box 1834; FILIPINAS.
E-mail: Joana_888ph@yahoo.com
Alpha O. Citra: 21; solteira; estuda
para conseguir um diploma em administração de empresa na Aquinas University; interesses: viajar, línguas e poesia; correspodência em inglês ou filipino. Endereço: Basud San Rafel; Guinobatan, Albay; 4503 FILIPINAS. Email: alpha_202k@yahoo.com
Sunday U. Edem: 29; solteiro; médico; interesses: evangelismo, natureza e
cuidar de pessoas; correspondência em
inglês. Endereço: Health Care Centre;
No. 42 Faith Road; P.O. Box 2992; Uyo,
Akwa Ibom State; NIGÉRIA.
Changui Mwendambio Elonga: 26;
solteiro; estudando para obter um diploma em administração de empresa na
Université Adventiste Wallace; interesses: fotografia, computadores e atividades jovens; correspondência em francês
ou swahili. Endereço: P.O. Box 6965;
Kampala; UGANDA. E-mail:
g2066293@inmarsat.francetelecom.fr
Eduardo Escalona: 34; solteiro; professor universitário; interesses: viajar,
acampar e boa música; correspondência
em espanhol ou inglês. Endereço: Carrera
1 entre Calles 7 y 8, # 7-55, Pueblo Nuevo;
Barquisimeto, Lara; VENEZUELA. E-mail:
eduardoescalona@LatinMail.com
Anel García G.: 20; solteira; estudando para um diploma em química clínica
na Universidad Veracruzana; interesses;
música cristã, viajar e aprender sobre outros países; correspondência em espanhol,
francês, ou inglês. Endereço: Marruecos
828, Col. Gaviotas Sur, Sector San José;
86090 Villahermosa, Tabasco; MÉXICO.
E-mail: garcia-anel@correoweb.com
Fernando González M.: 38; solteiro;
médico especializado em medicina de
família e urologia; interesses: ciência e
religião, esportes e qualquer coisa que
melhora a vida; correspondência em espanhol ou inglês. CUBA. E-mail:
fegon@finlay.cmw.sld.cu ou
fegon@infrance.com
Claudia Patricia Guerra: 25; solteira; completando um diploma em administraçao de empresa; interesses: trabalhar com desbravadores, música cristã e

computadores; correspondência em espanhol. Endereço: Col. Manzano, Calle
Vilanova No. 926; San Jacinto, San Salvador;
EL
SALVADOR.
E-mail:
patyromero@biblio.ues.edu.sv
Janet Hernández L.: 23; solteira; enfermeira trabalhando numa clínica hospitalar; interesses: música, natureza e esportes; correspondência em espanhol.
Endereço: Edificio 34, Apart. 13; Rept.
Villa Nueva, Holguín; 80500 CUBA.
Mildrede Jatoonah: 26; solteira; representante médica; interesses: leitura,
música religiosa e trocar idéias; correspondência em francês ou inglês. Endereço: 22 Bonne Veine; Quartier Militaire;
MAURÍCIUS
Adrian Kampmann: 28; solteiro;
protético; passatempos: andar de bicicleta e natação; interessado em se comunicar com outros adventistas que são
surdos e se comunicam por sinais; correspondência em espanhol ou português. Endereço: 9 de Julio 717; 3315 L.
N. Alem; Misiones; ARGENTINA. E-mail:
ijbacom@ssdnet.com.ar
Andrew Kasozi: 19; solteiro; estudando para conseguir um diploma em
ciências sociais e administração de empresa; interesses: leitura, música e esportes; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 26; Kyambogo, Kampala;
UGANDA.
Claudio Koncilja: 27; solteiro; estudando desenho gráfico no Instituto de
Estudios Superiores; interesses: música,
tocar piano e trabalho missionário pelo
rádio; correspondência em espanhol ou
alemão. Endereço: Tucumán 1251; 5972
Pilar, Córdoba; ARGENTINA. E-mail:
german_ariel_torres@yahoo.com
Valeria Kremneva: 29; solteira; engenheira em telecomunicações; interesses: profecia bíblica e rede e programação de computadores; correspondência
em espanhol, russo, ou inglês. Endereço: Manuel Fajardo #52 entre Maceo y
Campo; Manacas, Villa Clara; 54510
CUBA.
Keila Rejane Alves Macedo: 28; solteira; completando estudos de medicina; interesses: pintar e desenhar, música
cristã e fazer novos amigos; correspondência em português, espanhol ou inglês. Endereço: Rua Noriasu Ishikawa
1888 B, Jardim Iguaçú; Maringá, Paraná;
BRASIL. E-mail: keilarejane@hotmail.com
Irene Mbabazi: 23; solteira; estudando para tirar diploma em medicina;
interesses: canto, viajar e cuidar de doentes; correspondência em inglês ou
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swahili. Endereço: P.O. Box 724; Fort
Portal; UGANDA.
Ptang’uny arap Mokin: 24; solteiro;
estudando para tirar diploma em educação especial na Maseno University; interesses: estudar a Bíblia, canto e esportes;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Address: P.O. Box 322; Chwele; QUÊNIA
Ptanamo2000@yahoo.com
Naybuti Emmanuel Momanyi: 26;
solteiro; estudando direito na Shivaji
University; passatempos: viajar, esportes
e acampar; correspondência em inglês,
swahili ou ekegusii. Endereço: Kore Nagar Plot 14; Kolhapur 416013 MS; ÍNDIA. E-mail: mo@mkenya.com
Landrine Mvele: 27; solteira; estudando teologia; interesses: leitura, cozinhar e trocar experiências religiosas;
correspondência em francês ou inglês.
Endereço: P.O. Box 191; Yaounde; CAMARÕES. E-mail: Landrine@yahoo.com
Carles W. E. Mwambene: 27; casado; trabalha como professor; interesses:
novelas, música religiosa e assistir jogos
de futebol; correspondência em inglês
ou chichewa. Endereço: Nyungwe F. P.
School; Post Office Box 10; Nyungwe,
Caronga; MALAUI.
Reginald Okpulor: 28; solteiro;
completou diploma em microbiologia;
passa-tempos: futebol, tênis de mesa e
leitura; correspondência em inglês. Endereço: P.O. Box 2423; Aba, Abia State;
NIGÉRIA. E-mail:
regokpulor@yahoo.com
Geovanna Ortega S.: 24; solteira;
tem diploma em contabilidade da Universidad Central del Este; interesses:
música cristã, partilhar o amor de Jesus
e fazer novos amigos; correspondência
em espanhol. Endereço: c/ Altagracia #
14, Sector Gualey; Hato Mayor del Rey;
REPÚBLICA DOMINICANA.
Gabriela Palade: 34; solteira; economista; interesses: leitura, viajar, e o mar;
correspondência em rumeno ou francês.
Endereço: loc. Moscu - 6267; jud. Galati;
RUMÊNIA.
Melody Pedaleña: 22; solteira; estudando para tirar um diploma em administração de escritório; passatempos: jogar xadrez, leitura e escutar música religiosa; correspondência em inglês ou tagalog. Endereço: South Philippine Adventist College; P.O. Box 3749; 8002 Digos City; FILIPINAS.
Marcela Giselle Pucci: 24; solteira;
tem diploma em fisioterapia da Universidad Nacional de Córdoba; interesses:
música, leitura e viajar; correspondência
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em espanhol. Endereço: Obispo Fajardo
2148; 5000 Córdoba; ARGENTINA.
E-mail: mur906090@hotmail.com
K. Manohar Raju: 26; solteiro; completou um mestrado em religião no Spicer Memorial College; passatempos: leitura, computadores e música; correspondência em inglês. Endereço: c/o Pastor K. R. Jones; Orissa Region of Seventh-day Adventists; Gopabandu Nnagar,
Hill Patna Post; Berhampur, 760005
Ganjam District, Orissa; ÍNDIA. E-mail:
manokhand@yahoo.co.in
ou kmanoharraju@indya.com
Wilnelia Ramírez: 22; solteira; estudando humanidades na Universidad Adventista de las Antillas, Puerto Rico; interesses: falar acerca de Deus, esportes e
fazer novos amigos; correspondência em
espanhol. Porto Rico; EUA E-mail:
wilne_@hotmail.com
Davelynn Olivia David Rampas: 19;
solteira; estudando contabilidade no
KIK College; passatempos: leitura e tocar piano; correspondência em inglês ou
malaio. Endereço: PPM No. 166l; 88450
Menggatal, Kota Kinabalu; Sabah; MALÁSIA. E-mail: davelynne@yahoo.com
Willie Reia: 19; solteiro; estudando
para tirar um diploma em administração
de empresa na University of Papua New
Guinea; interesses: jogar futebol e voleibol, estudar a Bíblia e pilhérias; correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 7787; Boroko, N.C.D.; PAPUA
NOVA GUINÉ.
Myrian Rivera H.: 19; solteira; estudando ciências psico-sociais na Universidad Interamericana; interesses: música, acampar e aprender sobre outras culturas; correspondência em espanhol ou
inglês. Endereço: Bzn. 1709, Bo. Tablonal; Aguada, Porto Rico 00602; EUA.
María Antonia Rosales: 27; solteira; estudando direito na Universidad
Nacional de Córdoba; interesses: filmes, atividades físicas e tocar piano;
correspondência em espanhol ou alemão. Endereço: Blvd. Italia 241; 5900
Villa María, Córdoba; ARGENTINA.
E-mail: german_ariel_torres@yahoo.com
Vidhya Sagar: 21; solteiro; estudando
odontologia; interesses: basquete, tocar
violão e piano e aventuras; correspondência em inglês.Endereço: Christian Dental
College; Ludhiana; Punjab; 141008 ÍNDIA. E-mail: vids82@yahoo.com
Jasmine Htang Dim Seap: 24; solteira; tem um diploma em educação;
passatempos: canto, tocar piano e partilhar minha fé cristã; correspondência

em inglês. Endereço: No. 68 Uwisara
Road, Dagon Township; P.O. Box 11191;
MIANMAR.
Ana Paula Libois Tavares: 20; solteira; estudando para obter um diploma
em farmácia na Universidade Metodista
de Piracicaba; interesses: tocar piano e
flauta, cantar em corais e aprender sobre
outras culturas. Endereço: Estrada de
Itapecerica, 5859, Casa 10; 05858-001
São
Paulo,
SP;
BRASIL.
E-mail:
anapaulalibois@bol.com.br
Eberechi Uhegwu: 27; solteira; estudando medicina na University of Calabar; passatempos: pesquisa científica e
fazer novos amigos; correspondência em
inglês. Endereço: 7 Asuquo Abasi St.;
Calabar, C.R.S.; NIGÉRIA.
Andrien Van: 36; solteiro; estudando ciência de computação; passatempos:
viajar, música clássica e cristã e esportes;
correspondência em francês ou inglês.
Endereço: 42/8 rue de Provence; 59 370
Mons en Baroeul; FRANÇA.
Sandra Liliana Villegas: 20; solteira; estudando odontologia no Colegio
Universitario Odontológico Colombiano; interesses: canto, tocar piano, e fazer novos amigos ; correspondência em
espanhol ou inglês. COLÔMBIA. E-mail:
sanly3@LatinMail.com

Se você é universitário ou profissional adventista e quer ter seu nome alistado aqui,
envie-nos seu nome e endereço postal, indicando sua idade, sexo, estado civil, estudos correntes ou diploma obtido, faculdade ou universidade que está freqüentando
ou da qual graduou-se, passatempos ou interesses e língua(s) nas quais quer corresponder. (Vamos indicar seu endereço no
“e-mail”, se no-lo fornecer.) Envie sua carta
a Dialogue Interchange: 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904-6600;
EUA. Você pode também usar e-mail:
ssicalo@yahoo.com Por favor, datilografe
ou use letra de imprensa clara. Só alistaremos aqueles que fornecerem toda informação pedida acima. A revista não assume
responsabilidade pela exatidão da informação dada ou pelo conteúdo da correspondência que possa resultar.
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Dieta sem carne
continuação da p. 11.
mentos pró-estilo de vida vegetariano,
para a prática efetiva de vegetarianismo.
O peso dos argumentos filosóficos
serve para estabelecer uma obrigação
moral em favor do vegetarianismo?
Será que o elemento adicional da virtude convencerá os consumidores de carne a se tornarem vegetarianos? E, se assim for, deverá a sociedade dar o passo
seguinte proibindo a industrialização e
distribuição de carne?
A insistência em obrigações morais e
legais permanece problemática, mesmo
em face dos poderosos argumentos em
favor do vegetarianismo. Não podemos
exigir que as pessoas se tornem virtuosas, como também não podemos exigir
que comam certos alimentos, particularmente nesta etapa de nossa evolução
social. Talvez chegue o tempo em que
as crises ecológica e sociopolítica enfrentadas pela sociedade forcem os legisladores a tornar obrigatórias tais práticas dietéticas. No momento, precisamos contentar-nos com a noção de que
o vegetarianismo é elogiável sob o ponto de vista moral.
Mark F. Carr (Ph.D. pela University of
Virgínia) é professor-associado de religião, e
Gerald R. Winslow (Ph.D., pela Theological Union) é deão e professor de ética cristã
na faculdade de religião da Loma Linda
University, em Loma Linda, Califórnia.
O Dr. Carr pode ser contatado pelo email: mcarr@rel.llu.edu
O Dr. Winslow, pelo e-mail:
gwinslow@rel.llu.edu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Notas e referências
1. A expressão “vegetarianos éticos” não se
refere a pessoas moralmente corretas. Ao
contrário, esse termo diz respeito aos
vegetarianos que escolhem essa dieta por
razões éticas. Ver Paul R. Amato e Sônia A.
Partridge, Os Novos Vegetarianos:
Promovendo Saúde e Protegendo a Vida (New
York: Plenum Press, 1989), p. 35 e ss;
Andrew Linsey e Jonathan Webber,
“Vegetarianism”, Dictionary of Ethics,
Theology and Society (New York:
Routlege, 1996); Gotthard M. Teutsch,
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14.
15.

16.

“Killing Animals: Reflections on the Ethics
of Meat Eating”, Universitas 2 (1993): 98107.
Tom Regan, All That Dwell Therein: Animal
Rights and Environmental Ethics (Berkeley:
University of California Press, 1982), p. 4.
Peter Singer, autor de Animal Liberation: A
New Ethics for Our Treatment of Animals
(New York: Avon Books, 1975), dirige a
questão para além de uma simples
preocupação com o tratamento de
animais quando diz que o vegetarianismo
é “não meramente um gesto simbólico...
Tornar-se um vegetariano é o passo mais
prático e efetivo que se pode dar no
sentido tanto de matar animais como de
lhes causar sofrimento” (p. 165).
Ver o artigo de William O. Stephens, “Five
Arguments for Vegetarianism,”
Environmental Ethics: Concepts, Policy,
Theory (Mountain View, California:
Mayfield Publishing Company, 1998;
Jordan Curnutt, “A New Argument for
Vegetarianism,” Journal of Social Philosophy
28 (Winter 1997) 3: 153-172.
Para uma boa introdução à linha de
pesquisa ilustrativa desse ponto, ver G. E.
Framer “Associations Between Diet,
Cancer, Ischemic Heart Disease, and AllCause Mortatily in Non-Hispanic White
California Seventh-day Adventists”,
American Journal of Clinical Nutrition 70
(suplemento, 1999): 5325-5385.
Peter Singer e Tom Regan são dois dos
mais celebrados autores pertencentes a
esta categoria. Peter Singer’s Animal
Liberation (1975) contribuiu para transferir
a defesa do vegetarianismo para o
domínio moral.
Paul R. Amato e Sônia A. Partrige, The New
Vegetarians. Promoting Health and Protecting
Life (New York: Plenum Press, 1989), p.
34.
Ver Jeremy Rifkin, Beyond Beef: The Rise
and Fall of the Cattle Culture (New York:
Dutton Books, 1992).
Ver Francis Morre Lappe, Diet for a Small
Planet, ed. rev. (New York: Ballantine
Books, ninth printing, 1978).
Amato e Partridge (Ibidem).
Lappe. p. XVIII.
Ibidem.
Idem, p. XIX.
Andrew Linzey, Animal Theology (Chicago:
University of Illinois Press, 1995), pp. 58 e
59.
Ibidem.
Sharon Bloyd-Peshkin, “Mumbling About
Meat”, Vegetarian Times, outubro de 1991,
p. 72.
Tom Regan revela essa disposição quando
escreve em All That Dwell Therein, p. 4,
que é possível achar que os vegetarianos
“sofram de um sentimentalismo
perverso”. Que “representam um estilo de
vida no qual o sentimentalismo excessivo
superou os limites da ação racional”.

17.

18.

19.
20.

Felizmente, Regan contesta essa resposta,
mas ignora a força do sentimento ao
envidar esforços a fim de promover um
“fundamento racional” para o
vegetarianismo.
David Hume, An Enquiry Concerning the
Principles of Morals, reimpresso segundo a
edição de 1777 (La Salle, Illinois: Open
Court Publishing, segunda edição, sétima
impressão, 1995), p. 134.
Annette Baler, “Hume, David”,
Encyclopedia of Ethics (New York: Garland
Publications, 1992).
Edward F. Mooney, “Sympathy”,
Encyclopedia of Ethics.
Lawrence Blum, “Compassion” em
Explaining Emotions. A. Rotty, ed.
(Berkeley: University of California Press,
1980), p. 515.

Jovens…
Continuação da p. 24.
Sourcebook for Adventist Ministry on
the Public University Campus.
7. Que o Departamento de Jovens da
Associação Geral, em cooperação
com os departamentos de capelania e educação, preparem um Manual Para o Ministério de Campus.
Trabalhemos unidos para implementar essa importante atividade em todo o
mundo. As trombetas estão soando. Jesus em breve virá. Que os estudantes
universitários trabalhem em nome do
Senhor.
Que soem as trombetas nas universidades seculares e nas comunidades universitárias. Maranata!
Alfredo García-Marenko é o diretor de
jovens no Departamento de Jovens da Associação Geral. Seu e-mail:
marenkoa@gc.adventist.org
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Livros

The Ellen White Series
George R. Knight (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1996-1999,
brochura): Meeting Ellen White: A
Fresh Look at Her Life, Writings, and
Major Themes, 1996, 127 pp.; Reading
Ellen White: How to Understand and
Apply Her Writings, 1997, 140 pp.;
Ellen G. White’s World: A Fascinating
Look at the Times in Which She
Lived, 1998, 114 pp.; Walking with
Ellen White: Her Everyday Life as a
Wife, Mother, and Friend, 1999, 140
pp.
Revisto por Nancy Vyhmeister.

G

eorge Knight, professor de história da igreja do Seventh-day Adventist Theological Seminary da Andrews
University, é sem dúvida o mais conhecido historiador
contemporâneo da Igreja Adventista. Seus prolíficos escritos incluem diversas obras sobre história adventista, dentre as quais A Brief History of Seventh-day Adventists, A Search
for Identity, e Organizing to Beat the Devil, da série Adventist
Heritage, cobrem o mesmo período histórico que os quatro
livros da “Série Ellen White”.
O propósito de Knight nessa série foi “não tanto apresentar nova erudição, como... tornar os materiais e idéias
acessíveis” (Walking, p. 9). Em vez de publicar um livro de
600 páginas, Knight preferiu produzir quatro pequenos,
claros e interessantes volumes.
Meeting Ellen White apresenta uma biografia concisa
“para o leitor médio”, uma pesquisa de seus escritos e a
introdução aos principais temas que os unificam. Esses assuntos incluem o amor de Deus, o Grande Conflito, a centralidade da Bíblia, a Segunda Vinda, a mensagem do terceiro anjo e a missão adventista, e o cristianismo prático.
Reading Ellen White examina como compreender os escritos de Ellen White. A primeira parte considera o propósito dos seus escritos, sua relação à Bíblia, e a função de
compilações. A segunda parte aponta importantes principios hermenêuticos. Knight urge focalizar nas questões
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centrais e importantes e descobrir os princípios subjacentes, evitando assim interpretações extremas. Ele também
exorta os leitores a levarem em consideração os contextos
históricos e literários de cada passagem. Um capítulo é dedicado ao estudo da inspiração, a qual atua sobre os pensamentos do escritor e não sobre suas palavras; isso exclui a
infalibilidade e a ausência de erros (pp. 105-112). Esse livro é um excelente antídoto às interpretações errôneas
muito comuns dos escritos de Ellen White.
Ellen White’s World provê aquilo que Knight chama de
“uma visão de aeroplano” dos diferentes aspectos do mundo no qual ela viveu e escreveu. Antes da Guerra Civil
Americana, o mundo de Ellen White foi agitado pelo milenialismo (religioso e secular) e por reformas em várias áreas — saúde, educação, temperança e abolição. Os avanços
tecnológicos nos setores de publicidade e transporte também fizeram parte desse mundo. No mundo religioso, várias forças competiam por atenção: o crescimento do clero
leigo (nas igrejas batista e metodista); os movimentos de
retorno à Bíblia e de observância do “sábado”, o surgimento do mormonismo, do espiritualismo e dos sentimentos
anticatólicos. Os impulsos religiosos que se seguiram à
Guerra Civil Americana incluíam reavivalismo e perspectivas mileniais; o surgimento do liberalismo protestante,
juntamente com a reação conservadora; e a missão aos negros americanos e países de além-mar. As importantes
questões sociais levantadas após a guerra foram: temperança, trabalho, direitos femininos, raça e recreação. Knight descreve cada um desses aspectos e mostra como Ellen
White se relacionava com eles.
Walking with Ellen White apresenta o lado humano da
Sra. White — uma mulher que viveu no mundo cotidiano
com a família, os amigos e os inimigos. A primeira parte
do livro apresenta seu perfil pessoal, mostrando-a como
perseverante na adversidade, dedicada a seus alvos, moderada, bondosa, solícita e profundamente humana. Ela aparece como austera, mas perdoadora, tímida, mas disposta.
Na segunda parte, seu casamento e papel de mãe são discutidos, bem como suas finanças. A terceira seção do livro
analisa a vida espiritual de Ellen White, apresentando-a
como uma mulher de fé e oração. A última seção a retrata
como uma fiel obreira da igreja, devotada a dar a mensagem de Deus, mas submetendo-se ao mandado da igreja.
Knight expõe Ellen White de modo vívido, esclarecendo,
ao mesmo tempo, o escopo do trabalho de um profeta.
Como era de se esperar, o estilo de Knight é lúcido e sua
organização clara. Seus pontos de vista são ilustrados por
histórias que dão vida aos livros. Através dos quatro volumes, Knight faz muitas referências a fontes originais, tanto
as publicadas quanto as inéditas. Há também numerosas
fotografias ilustrativas do texto. Mais uma vez, Knight produziu um best-seller!
Os problemas que encontrei no livro são mínimos. Para
economizar espaço no texto, são usadas referências e abreviações. Eu, particularmente, prefiro as notas de rodapé.
Informações mais explícitas nas legendas das fotos teriam
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sido de grande utilidade. Há certa dose de repetições, o
que se explica talvez pelo desejo do autor de tornar cada
livro independente.
A série merece a preferência de muitos leitores na Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Pastores e leigos vão achá-los
informativos, de leitura agradável e edificantes à fé. Esses
livros são também apropriados para serem partilhados
com não-adventistas interessados em Ellen White e sua
obra.
Nancy Vyhmeister (Ed.D. pela Andrews University) é professora emérita
da Missão Mundial no Seventh-day Adventist Theological Seminary,
Andrews University. Presentemente está atuando como escritora, editora e
avó, em Yucaipa, Califórnia. E-mail: vyhmeist@andrews.edu

The God Factor: 50 Scientists
and Academics Explain Why
They Believe in God
Editado por J. F. Ashton (Sydney: Harper
Collins, 2001; 379 pp.; brochura).
Revisto por Kevin de Berg.

E

is um livro que oferece uma explicação academicamente
respeitável da realidade, em face das teorias materialistas
e naturalistas em voga no moderno mundo acadêmico. Metade das 50 contribuições trata de razão e fé, e a outra metade
explora razão e experiência. Todos os articulistas escrevem
sob o ponto de vista bíblico-cristão.
Eles falam da crença como propiciadora de uma introvisão
em a natureza humana, provedora de acesso à orientação
providencial no casamento e na carreira, nas respostas à oração, às vezes em forma de cura miraculosa; na mudança positiva que ela produz na vida das pessoas; na geração de experiências de paz e confiança; no socorro em meio à adversidade;
na concessão de novos propósitos à vida e na satisfação das
mais profundas necessidades humanas.
Os autores falam ainda sobre o desígnio e a complexidade
em a natureza, apontando para Deus como o Supremo Planejador. Os exemplos usados incluem a complexa organização
de uma simples célula, o desenho aerodinâmico projetado
para o vôo das aves, a precisão das leis da natureza e suas
interações simbióticas. Esses exemplos são sempre discutidos, contudo, como evidências e não provas da existência de
Deus. Com efeito, alguns autores explicam que não há prova
lógico-dedutiva disponível por causa da natureza fundamental de Deus.
A seção Razão e Fé trata do papel da crença na vida e na
obra de respeitáveis autoridades científicas e cristãs. Vários
autores falam sobre como o livro de F. F. Bruce, New Testa-

Diálogo 14:2 2002

ment Documents—Are They Reliable?, os ajudou a aceitar a
confiabilidade da história de Jesus, Seus milagres e ressurreição corporal. As duas seções preparadas por Ashton caracterizam de modo proeminente a influência de pais piedosos e
amigos cristãos no desenvolvimento da fé. Outros autores
revelam não se lembrar de terem passado por um período de
descrença. A fé lhes é tão natural como a respiração. Contudo, em sua maioria, os autores tiveram de enfrentar o desafio
da incredulidade. Alguns artigos defendem o fato de que
tanto o conhecimento público (ciência) como a experiência
pessoal (fé), são necessários ao acesso às realidades físicas e
não-físicas da existência.
É desapontador verificar que cinco dos autores participantes não trataram realmente da questão: “Por que creio em
Deus?” A maior parte de seus artigos responde por que crêem na criação e não na evolução, num dilúvio global e na
Bíblia. Conquanto essas questões sejam importantes, cinco
dos artigos publicados tendem a reduzir o impacto positivo
dos restantes 45, os quais tratam do assunto da crença pessoal em Deus.
Em minha opinião, a contribuição mais convincente da
compilação vem de Philip Hill, professor emérito de engenharia mecânica da University of British Columbia. Seu artigo demonstra que ele considerou seriamente os argumentos
tanto de cépticos como de crentes, e entende que a verdade é
ainda um objetivo importante da crença cristã, quer seu impacto sobre a vida pessoal seja positivo ou não. “A despeito
de sua beleza”, escreve Hill, “eu abandonaria o cristianismo
se fosse persuadido de que ele é falso. Há pessoas que dizem
do cristianismo: ‘Que importa se ele é verdadeiro? Enquanto
for confortante, por que deveria preocupar-me se é verdadeiro ou não?’ Não posso ver como seria ele confortador se não
fosse verdadeiro. Nem poderia ignorá-lo se fosse inteiramente desconfortável, mas verdadeiro. Para mim, a questão de
verdade é inevitavelmente importante.” (p. 51). Contudo,
Hill reconhece a importância não só do intelecto na crença,
mas também do relacionamento. “Por que a fé cristã envolve
relacionamento com Deus, não pode prosseguir indefinidamente como um exercício meramente intelectual. Mais cedo
ou mais tarde, como em toda a boa relação, o exame deve
ceder lugar à confiança.” (p. 61).
Alguns desses autores introduzem idéias interessantes,
mas controvertidas, tais como a da “teoria dos sinais”, porém
o leitor não é deixado no escuro a respeito porque são fornecidas referências úteis para uma leitura mais acurada. No
todo, o livro é uma contribuição valiosa ao estudo da crença
em Deus, e seu estilo apela tanto a leitores leigos como a eruditos.
Kevin de Berg (Ph.D. pela University of Queensland) é professor de
química e diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares de Avondale,
Avondale College, Austrália. Ele também atua como editor da revista
Christian Spirituality and Science. E-mail: Kevin.deberg@avondale.edu.au
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Behind the Seen: God’s Hand in
Esther’s Life... and Yours
Larry Lichtenwalter (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 2001; 160
pp., brochura).
Revisto por Wilma McClarty.

A

história de Ester é uma inquietante inclusão no cânon
bíblico. Martinho Lutero lamentava seus elementos pagãos. O Novo Testamento não faz uma só alusão ao livro.
Nem é ele referido nos Rolos do Mar Morto. Problemas adicionais se entremetem no contexto: Por que não há nele qualquer oração? Por que uma judia não só ocultou sua identidade, como também entrou num concurso que tinha por finalidade escolher uma nova rainha para um rei pagão?
Meritoriamente, Lichtenwalter não encobre os problemas
óbvios que um estudante sincero do livro precisa confrontar.
Desde o início, ele reconhece as controvérsias. Seu propósito
ao escrever mais uma análise da saga de Ester é mostrar como
Deus opera Por Trás do Visível. O subtítulo da obra — “A Mão
de Deus na Vida de Ester... e na Sua” — bem esclarece seu
propósito.
Através do livro, Lichtenwalter conecta pontos específicos
da história de Ester com acontecimentos futuros. Esses paralelos freqüentes conferem uma dimensão prática à sua elogiável erudição.
Usando o motivo da ação divina por trás do cenário visível, o autor desenvolve seus argumentos através de histórias,
metáforas e símbolos, fazendo referências a autores bem co-

Atenção, Profissionais
Adventistas!
Se você possui mestrado ou equivalente em qualquer campo, nós
o convidamos a fazer parte da Rede de Profissionais Adventistas
(RPA). Patrocinado pela Igreja Adventista, esse cadastro eletrônico
global atende a instituições e agências participantes, visando a localizar consultores competentes, missionários voluntários para missões limitadas, e candidatos para cargos nas áreas de ensino, administração ou pesquisa. Cadastre suas informações profissionais diretamente no website da RPA:
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nhecidos (Dillard, Swindoll e Tillich), também se valendo de
personalidades populares (Phil Jackson), e contando historietas pessoais e impessoais para ilustrar as conexões (Ândrocles
e o Leão; A Nova Roupa do Imperador). Para ele, a narrativa
de Ester desenvolve variada temática: Quando se desobedece
ao mundo para obedecer a Deus, a história muda. Deus freqüentemente age transformando o mal em bem. Suas diretrizes são reveladas em coincidências. As pessoas precisam reconhecer as marcas digitais de Deus em sua vida; a necessidade
da coragem de admitir sua identidade é essencial; Deus Se
preocupa o bastante para fazer a Seu povo um apelo a fim de
despertá-lo, antes que seja tarde demais; perturbar o povo de
Deus significa desastre para os que se arriscam fazê-lo, porque o socorro dos escolhidos de Deus virá de alguma parte.
O vocabulário vívido, as imagens verbais, o tom de conversação, tudo cativa o leitor. O livro se caracteriza por um
estilo agradável.
Behind the Seen alcança tanto quanto se pode esperar de
um livro de 160 páginas, mas várias áreas poderiam ser revistas quando Lichtenwalter proceder a um reexame de seu conteúdo. Por exemplo, ele diz que Ester pede aos judeus para
orarem (p. 82). Não, ela não fez isso; o autor apresenta Ester
como sendo modesta (p. 45), uma afirmação sem base, a
exemplo do que ocorre com aquela de que Ester teve de acertar seu relacionamento com Deus antes de agir. Também, os
livros de Leland Ryken — um importante crítico literário da
Bíblia — eram notórios por sua ausência de bibliografia. Finalmente, Lichtenwalter assevera: “O autor de Ester quer que
reconheçamos que unicamente o Senhor resgata a Mardoqueu, e que esse homem nada teve a ver com sua própria salvação” (p. 105). Por causa da evidente ausência de oração, da
menção de Deus e dos elementos religiosos na história, não
me parece que tal análise seja válida. Pode ser esse o desejo
de Larry Lichtenwalter, mas duvida-se que seja o do autor
humano do livro bíblico.
Os elementos fortes do livro incluem sua organização lógica, erudição histórica, conteúdo agradável de ser lido, embora provocativo — uma combinação rara. Mas talvez o que
mais recomenda o livro é que ele faz da saga de Ester um enredo fascinante de beleza, intrigas palacianas, sexo, vingança
e história, tudo muito relevante para o leitor de nossos dias.
Lichtenwalter amplia o aspecto histórico para fazer uma ligação com o universal. Ele pergunta: “Você é um judeu que
vive em Susa” (p. 51), lutando com sua identidade cristã?
Deus ainda está operando por trás dos bastidores da vida
moderna.
O epílogo do livro conclui-se com uma promessa e um
apelo: “Deus pode reacender a flama!”, portanto, “entregue
sua identidade a Ele”.
Wilma McClarty (Ed.D. pela University of Montana) dirige o Departamento de Inglês na Southern Adventist University em Collegedale,Tennessee.
E-mail: wmclarty@southern.edu
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Ponto de vista
Deus em julgamento?
E. Edward Zinke

C

hegou finalmente o tempo. Trata-se do maior evento que já teve
lugar na história do Universo, e
você está lá. De fato, todos os que já viveram no mundo encontram-se presentes.
O cenário assemelha-se a um anfiteatro grego, só que imensuravelmente
maior; tem o formato de um semicírculo com níveis variados que permitem a
todos ver o espetáculo. A acústica é
magnífica.
Subitamente, alguém surge no palco.
Um homem de porte eminente tenta silenciar a multidão. Napoleão1, famoso
general e antigo imperador francês, dá
alguns passos à frente. “Estamos aqui”,
diz ele com firmeza, “para um acontecimento muito importante. Este não é o
julgamento do ano, da década ou mesmo do milênio. Este é o julgamento de
todas as eras — o julgamento de Deus.
Gostaríamos de saber se Ele é digno de
ser Deus. Examinaremos Suas ações
para determinar se Ele agiu sabiamente
ou não, se preservou a liberdade e a paz,
se agiu com amor e justiça.
“Nossa primeira tarefa será determinar o que é verdade, de modo a termos
base para julgar a Deus. Extrapolaremos
os princípios da verdade a partir do estudo da natureza, da história, e de relacionamentos interpessoais, fundamentos sobre os quais o Universo opera.
Então será o tempo de se saber a verdade acerca de Deus. Se Ele se conformar
segundo os princípios universais, então
poderemos fazer um julgamento racional a Seu favor, e o Universo poderá
adorá-Lo com segurança.
“O júri é composto por vocês. Vocês
decidirão. Os promotores serão, identicamente, vocês. E o juiz? Pois bem,
também isso está em suas mãos. E agora, senhores e senhoras... Ah, sim, hos-
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te angélica, vocês são bem-vindos! Devemos empenhar-nos ao máximo para
garantir sermos justos com Deus. Quando concluirmos, desejamos estar certos
de que temos uma base clara sobre a qual
julgá-Lo. Isso lhes parece satisfatório?”
A multidão reage com estrepitosos
aplausos. Napoleão se inclina e, elevando os braços, faz sinal para a multidão
silenciar.
“Muito bem, então”, prossegue Napoleão, “sugiro que ao estilo da melhor
das democracias, escolhamos alguém
para presidir a sessão. Recomendo a nomeação de um general para ocupar tal
função. Sabendo como persuadir e organizar pessoas, os generais podem estabelecer ordem em meio à confusão.
Eu sugeriria o nome de Alexandre, o
Grande, aquele poderoso general grego
que construiu um império maior até do
que o meu.”
Nero imediatamente se levanta e
protesta: “Por que escolher Alexandre?
Eu fui o imperador do grande império
romano que conquistou a Grécia. Nomeio a mim próprio, obrigado!”
Napoleão altaneiramente se adianta:
“Não haverá autonomeações. Devemos
dedicar-nos a essa tarefa com a maior
humildade. Não fosse assim, obviamente, eu teria escolhido a mim mesmo.”
“Alexandre é certamente um grande
homem, mas ele tem muitos inimigos”,
replica uma voz dentre a multidão. “Ele
dificilmente poderia estabelecer um
consenso. De fato, esse seria o problema
de um general. Vamos pensar noutro
candidato.” A multidão concorda unanimemente com a sugestão. Napoleão
parece um pouco perturbado por que
seu candidato foi tão prontamente descartado, mas logo se recompõe e pergunta: “Tudo bem, alguma sugestão?”
George Bernard Shaw pede a palavra:

“Precisamos de um dramaturgo, alguém
que compreenda a natureza humana e
o jogo da vida; que saiba como apresentar a questão de forma que a possamos
compreender prontamente. Eu indico
Shakespeare!” Subitamente teve-se a
impressão de que as pessoas, em toda
parte, punham-se de pé aos saltos para
fazer indicações — poetas, músicos, artistas.
Finalmente, Sir Francis Bacon, famoso filósofo e estadista, consegue a atenção da vastíssima audiência. “Tenhome admirado da distância a que a revolução científica nos levou. O fundamento da descoberta e conhecimento, a
ciência, tem realizado milagres de cura,
propiciado transportes de massa e meios de comunicação, descoberto vastos
recursos energéticos e permitido que
explorássemos as profundezas dos mares e o espaço exterior. Precisamos de
um cientista que tenha a habilidade de
sintetizar todo esse incomensurável conhecimento científico. Isso nos dará
melhor fundamento para o veredicto
sobre Deus. Eu indico Darwin”.
Polidamente Platão se levanta e consegue atrair a atenção da assembléia.
“Desde minha ressurreição, estou fascinado com as últimas realizações da ciência. Entendo também a necessidade
de dominar o espírito humano e apóio
o esforço de encontrar um princípio organizador do conhecimento. Mas é tarefa da filosofia e não da ciência integrar todas as disciplinas humanas. Indico Sócrates, o pai da filosofia e do pensamento humano. Certamente ele é
mais bem qualificado para nos conduzir no processo de formulação de um
veredicto justo, com o qual todos possamos concordar.”
Quando Aristóteles apoiou a moção,
podia-se sentir certo alívio, pois afinal
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haviam encontrado a pessoa certa. Sócrates aceitou a posição e assumiu a direção dos trabalhos. Ele demonstrava
profunda reflexão ao começar: “Nosso
trabalho é, de certo, o mais importante
jamais empreendido. Precisamos ser
justos e, contudo, precisos. Para fazer
isso, temos de estudar os atos de Deus
em todas as eras, para certificar-nos de
que Ele foi justo e honesto, e que sempre agiu por amor, justiça e consoante a
verdade. Levaria a eternidade toda para
esta assembléia realizar tal estudo. Portanto, sugiro que nos dividamos em
subcomissões representativas das diferentes eras, localizações geográficas e
campos de estudo, de modo a podermos considerar cuidadosamente as
questões de todos os seus ângulos”.
A natureza do conhecimento
Sócrates continua: “Contudo, antes
de nos dividirmos em comissões, julgo
ser importante concordarmos quanto a
vários pontos. O que é conhecimento?
O que é verdade, amor e justiça? A partir daí decidiremos que princípios nos
haverão de conduzir para determinar se
Deus agiu em harmonia com cada
área.”
Platão se levanta2: “Tenho pensado
muito sobre essa questão do conhecimento. É bastante evidente por si só
que o conhecimento não deriva primariamente das coisas que percebemos
mediante nossos sentidos, mas do que
tem origem na mente a partir das formas eternas. Isso é o que nos capacita a
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integrar ao conhecimento o que observamos com nossos sentidos.”
Um tanto perplexo com tal sugestão,
Sócrates responde. “Lembro-me dos
nossos dias de estudante-professor com
carinho, Platão. Certamente você há de
se lembrar de como determinamos que
o conhecimento é primeiro de tudo
inato, de que já o trazemos conosco e
que apenas temos de descobri-lo por
meio do diálogo.”
O pugilismo intelectual já havia começado. Aristóteles apresenta sua réplica e sugestão alternativa: “Como meus
predecessores e mestres, tenho elevada
estima por ambos. Todavia, devo respeitosamente discordar. O conhecimento é
na realidade um pouco mais concreto
do que estão sugerindo.”
“Companheiros da Grécia”, protesta
Emmanuel Kant, “vocês estão presumindo que há uma realidade estável
definida e disponível em minha mente, à qual posso chamar de conhecimento. Mas em realidade, nada posso
saber com segurança além de mim mesmo, pois minha mente poderia distorcer o que vejo como realidade exterior.
Não há como sair de minha mente para
determinar que há qualquer coerência
entre o que penso e vejo e o que na realidade existe. Se realmente desejamos
julgar a Deus, devemos volver-nos para
dentro de nós mesmos, à nossa natureza moral. Isso nos dará o conjunto
apropriado de princípios para chegarmos a uma decisão sobre Deus”.
A essa altura, Alfred North Whitehead se põe de pé: “Estou atônito com
toda essa discussão sobre o conhecimento. Parece que cada um aqui presume haver alguma estrutura eterna definida, seja dentro ou fora de nós, que
possamos conhecer. O único problema
é este: a própria realidade não é estática. Está em processo de evolução. De
fato, o próprio Deus está nesse processo. Se devemos chegar a um veredicto
sobre Deus, precisamos decidir em que
era coligir os princípios pelos quais O
haveremos de julgar. Dificilmente podemos esperar que Ele Se situe acima do
meio ambiente em evolução na época.
Assim, não seria justo empregar os prin-

cípios do século XXI como base para
um juízo do que Deus fez milhares de
anos atrás, pois a realidade era então
bastante primitiva. Um segundo pensamento, talvez, seja o de podermos nos
ater aos princípios que estão conduzindo a própria evolução, isto é, se eles
próprios não estiverem em processo de
evolução, e utilizá-los como critérios
para julgar a Deus.”
Pilatos mal pôde se conter: “Há três
mil anos perguntei: ‘O que é a verdade?’ Agora, finalmente, estamos conseguindo alguma boa discussão. Mas não
parece que obtivemos muito progresso.
Alguém, por favor, poderia me ajudar?
O que é a verdade?”
Lúcifer se apresenta sobre o palco.
“Todos estão se saindo maravilhosamente bem. Sinto-me bastante gratificado de quão bem os treinei para pensarem criticamente. E como vocês demonstraram com clareza, as coisas não
são tão óbvias, afinal de contas. Não temos sido capazes de concordar entre
nós sobre a natureza da verdade, do
amor ou da justiça. Mas isso é apenas
natural. Está tudo certo, pois a verdade
é, de fato, relativa. Não existe um único
padrão no Universo com o qual possamos concordar unanimemente em nível absoluto de certeza. Cada um de nós
percebe a verdade individualmente, e
assim, deveras, somos responsáveis somente diante de nós mesmos, e não perante algo ou alguém mais! Devemos
enfatizar nossa independência de Deus.
Não fosse por ela, não estaríamos em
posição de julgar a Deus como agora
nos achamos.
“Aqueles pobres indivíduos ao longo
dos séculos, que julgavam precisar viver
segundo a chamada Palavra de Deus —
ora, eu encontrei um deles lá no deserto
da Judéia há 3.000 anos, e vejam o que
Lhe ocorreu: foi crucificado, um tipo de
morte dos mais cruéis e humilhantes.
Foi isso que conseguiu por ser tão bitolado.
“Bem, sinto-me satisfeito, absolutamente feliz. Reunimos as mentes mais
ilustres que o mundo já produziu. Mal
posso esperar para ver o veredicto. Pobre Deus, fico a imaginar como Ele se
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sairá dessa! Ascendamos ao céu e exaltemo-nos acima das estrelas de Deus. Ora,
podemos tornar-nos deuses, não podemos? Oh, bem, não quis com isso retardar os procedimentos. É que mal posso
me conter com a excelência da sabedoria, conhecimento e julgamento manifestos entre nós. Bem, por favor, voltemos ao tribunal para podermos ...”
Palavras sem conhecimento
De súbito, Lúcifer se vê interrompido. Uma voz como o som de trovão
ecoa pelo anfiteatro, mas é clara, distinta e ressonante: “Quem é este que escurece os Meus desígnios com palavras
sem conhecimento? Cinge, pois, os
teus lombos como homem, pois Eu te
perguntarei, e tu Me farás saber. Onde
estavas tu, quando Eu lançava os fundamentos da Terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas,
se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou
a pedra angular, quando as estrelas da
alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus?” (Jó
38:2-7).
“Quem guiou o Espírito do Senhor?
Ou, como Seu conselheiro O ensinou?
Com quem tomou Ele conselho, para
que Lhe desse compreensão? Eis que as
nações são consideradas por Ele como
um pingo que cai dum balde, e como
um grão de pó na balança; as ilhas são
como pó fino que se levanta.” (Isaías
40:13-15)
“Não há meio de esquadrinhar o
Meu entendimento. Cala-te perante
Mim, Lúcifer! Aproxima-te para o juízo.
Quem em justiça Me chamou a depor?
Quem me deu as nações? Quem Me fez
estar acima dos reis? Eu, o Senhor, sou
o primeiro e o último. Vossas imagens
esculpidas são vento e confusão [ver
Isaías 40:28; 41: 1, 2, 4, 29]. Vossos deuses projetados são apenas isso — deuses
que vós mesmos fizestes e controlais.
“Porque os Meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os Meus caminhos, diz o
Senhor. Porque assim como os céus são
mais altos do que a Terra, assim são os
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Meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.” (Isaías 55:8, 9).
Lúcifer emudece e um longo silêncio
se segue. Então, aquela magnífica voz
quebra a mudez trazendo conforto
àqueles que serviram a Deus ao longo
das eras: ”Não temas, porque Eu Sou
contigo; não te assombres, porque Eu
Sou o teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a Minha destra
fiel.” (Isaías 41:10). “Eis que envergonhados e confundidos serão todos os
que estão indignados contra ti; serão
reduzidos a nada... Porque Eu, o Senhor
teu Deus, te tomo pela tua mão direita,
e te digo: Não temas, que Eu te ajudo “
(versos 11-13).
A assembléia jaz em quietação sepulcral. Como fez muitas vezes no passado, Deus revela Seu amor, retidão e justiça. Que criatura ousará julgar a Deus?
Justos e verdadeiros são os Seus caminhos. Santo é o Seu nome.
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E. Edward Zinke é teólogo e homem de
negócios. Este artigo foi adaptado do livro
The Certainty of the Second Coming, escrito em co-autoria com Roland R. Hegstad
(Hagerstown, Maryland: Review and Herald Pub. Assn., 2000). Seu e-mail é:
ezinke@aol.com
Notas e referências:
• Todas as passagens escriturísticas citadas
foram extraídas da versão João Ferreira de
Almeida, Edição Revista e Atualizada no
Brasil, editada pela Sociedade Bíblica do
Brasil em 1969.
1. Aqui não foi feita nenhuma tentativa de
julgar figuras históricas. Somente Deus
pode fazer isso.
2. Não tentei descrever detalhadamente os
muitos e variados conceitos de
conhecimento. Todavia, os exemplos
escolhidos ilustram a diversidade de
posições sobre sua natureza.

Fides et Libertas
A Associação Internacional de Liberdade Religiosa publica a revista Fides et Libertas, com artigos sobre tópicos relevantes. Leitores interessados em liberdade religiosa podem pedir uma cópia da revista
contactando o publicador, Dr. John Graz,
através de seu e-mail:
74532.240@compuserve.com
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Em Ação
Ajudando uma comunidade
da bacia do Amazonas

H

á dois anos a Associação dos Estudantes Universitários Adventistas
da Amazônia (SUAMA) foi estabelecida
com o apoio do Departamento de Educação da Associação Amazonas-Central,
em Manaus. Em atendimento às múltiplas carências de saúde da população de
nossa região, os membros da SUAMA
aprovaram os seguintes objetivos para
as nossas atividades:
1. Estimular os membros a partilharem seu conhecimento com a comunidade, mediante palestras sobre higiene e outros tópicos práticos de saúde.
2. Fortalecer a interconexão entre a
Igreja Adventista e os habitantes
da região através de clínicas de
saúde.
3. Despertar o interesse de estudantes adventistas, não-adventistas e
profissionais na prestação de serviço voluntário à comunidade.
4. Despertar a consciência dos membros da igreja e da população em

geral, quanto aos problemas de
saúde mais comuns e sua prevenção.
5. Expressar nossa gratidão a Deus
pelos talentos que Ele nos confiou, ajudando a elevar o nível de
saúde de nossos semelhantes na
região e no país.
Essas iniciativas receberam entusiástico apoio dos profissionais de saúde
adventistas e do Hospital Adventista de
Manaus.
Durante o primeiro ano, prestamos
serviços médicos e odontológicos, proferimos palestras sobre saúde e fizemos
visitas a centros populosos localizados
às margens do rio Amazonas. Quase
quatro mil pessoas foram beneficiadas
por essa assistência gratuita. Além disso, representantes de nossa associação
apresentaram relatórios de nossas atividades de saúde e educacionais, nos encontros regionais e nacionais de estudantes de medicina e profissionais de
saúde.

Podemos ser contatados via correio
no seguinte endereço: Rua Manicore,
639, apto.04; Cachoeirinha; 69000-000
Manaus, Amazonas, Brasil. Nosso email: ricardo_faria@bol.com.br.
—Ricardo dos Santos Faria
Presidente da SUAMA

Músicos adventistas
em Cuba

N

o ano passado, Diálogo publicou
um relatório das atividades de estudantes adventistas que freqüentam a
Escola Nacional de Música em Havana,
Cuba. (Ver “Testemunhando de Cristo
através da música”, Diálogo 13:2). Eles
precisavam de instrumentos musicais a
fim de melhor exercer seu ministério. A
foto registra o momento em que os membros do “Grupo Creación” recebiam um
teclado eletrônico, doado por amigos do
grupo musical. Os leitores interessados
em apoiar esse ministério podem contatá-los através de seu diretor, Omar Rojas
(shumby01@hotmail.com), ou do Pr.
Pedro Torres Sarduy
(uciasd@ip.etecsa.cu), seu conselheiro.
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Estudantes
africanos se
reúnem na Índia

A

Associação de Estudantes Adventistas Indo-Africana realizou seu encontro campal central nos dias 18 a 24
de junho de 2001, na cidade de Jabalpur, atraindo mais de 300 estudantes de
várias localidades. Esse encontro teve
como tema: “Filhos e Filhas Adotados
Por Jesus”, baseado em Efésios 1:5.
O orador principal foi o Pr. Dr. Rudolf Cush, que trabalha na Índia. L. F.
Lyndgdon, diretor de ministérios jovens da Divisão Sul-Asiática, também
falou aos participantes. Outros oradores
trataram de tópicos de interesse estudantil, tais como profecia bíblica, desenvolvimento e comunicação entre jovens, preparação para o casamento,
saúde e temperança.
O programa do sábado apresentou

uma variedade de atividades de culto,
inclusive o batismo de dez estudantes
que se uniram à Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Também foi realizada uma
Santa Ceia. À noite, o presidente da Associação, que estava deixando o cargo,
Pr. Julius Michanga, entregou a liderança da instituição a Nemwel Bosire,
um estudante graduado em Jabalpur.
Outros cargos foram também preenchi-

dos, via eleição, no mesmo evento. Antes de se separarem, no domingo, os estudantes realizaram um piquenique
num lugar turístico.
As pessoas interessadas podem fazer
contato com o novo presidente da Associação, Nemwel Bosire, através de seu
e-mail: aiaasapres@yahoo.com
—Herbert Ogembo,
Ex-editor-chefe

Estudantes e professores constroem
igreja em Uganda

D

urante uma reunião de estudantes
universitários do Quênia, da Tanzânia e de Uganda, em 1990, foram levantados fundos para dar início à construção de uma igreja no campus da
Universidade Kyambogo, em Uganda.
Posteriormente, professores e membros
da igreja local deram apoio complementar para o prosseguimento do projeto.
Mais de oitenta estudantes assistem
regularmente aos cultos na igreja, que
ainda se encontra inacabada. Eles e os
administradores da universidade estão
ansiosos para vê-la concluída.
As pessoas interessadas em contribuir com o projeto, para a glória de
Deus, podem entrar em contato com o
Dr. Hudson E. Kibuuka, diretor de educação da Divisão da África Oriental, e
representante da Diálogo na região. Seu
e-mail: 100076.3560@compuserve.com
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