PERFIL

elA VTON ROSSI
Diálogo com um Procurador da República do Brasil

nesde 1967 Clayton Rossi ocupa
J...I o cargo de procurador da Re·
pública do Brasil. Como tal, assesso·

D

r. Rossi, de que maneira
você descobriu sua vocação
para as leis?
Quando eu tinha 10 ou 11 anos
de idade, meu pai começou a
levar·me ao tribunal local, em mi·
nha cidade natal de Pouso Ale·
gre. Sentia·me fascinado ao ouvir o advogado defensor e o promotor público enquanto estes
apresentavam seus argumentos
dIante dos sete membros do júri.
A seguir, ouvia o veredicto quando este era pronunciado e o juiz
aplicava a lei.
O que atraiu você ao estudo
e à prática da advocacia?
Creio que o fato de vários de
meus parentes serem advogados,
influiu em minha decisão. Basicamente, contudo, fui conduzido pe·
lo contInuo desafio da profissão
de advogado, e pela possibilidade de contribuir para a aplicação
da justiça na vida real.
Algumas pessoas acreditam
que é praticamente impossível
ser um bom cristão e um bom
advogado ao mesmo tempo.
Qual a sua opinião a este respeito?
Com base em minha própria
experiência, não posso concor
dar. Na qualidade de jurista e
professor de Direito, penso que
M
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ra e defende o governo em Brasüia,
em causas legais que se originam
dentro ou fora do pars. Além disso,
leciona Direito Penal na Universida·
de de Brasrlia.
Nascido em 1930, o advogado Ros·
si obteve seu bacharelado em 1957,
na Universidade Federal de Minas
Gerais, cidade de Belo Horizonte.
Antes de chegar a ocupar o cargo
atual, exerceu a profissão na vida
particular e foi também procurador
de um departamento público civil.
O Dr. Rossi tem apresentado mui·
tas palestras sobre assuntos éticos,
ao mesmo tempo que se mantém ati·
vamente envolvido em questões re·

lacionadas com liberdade religiosa e
dependência de drogas. Tem partici·
pado de muitas conferências interna·
cionais de Direito e recebeu várias
distinções, incluindo a Comenda Pre·
sidencial, que lhe foi outorgada por
sua pátria em 1977.
Clayton Rossi foi um dos membros
fundadores da Igreja Adventista
Central de Brasrlia, tendo sido o seu
primeiro ancião desde aquela época
até o presente. Sua esposa, Dejani·
ra, é professora. O casal tem duas fi·
lhas, uma das quais empreende um
curso superior na área de Psicologia,
e a outra está completando seus es·
tudos a nrvel de segundo grau.

a aplicação consistente dos p1'Íncípios cristãos verdadeiramente
favorece o exercrcio de nossa profissão. Em minhas aulas falo fre·
qüentemente da validade dos
princlpios éticos do cristianismo
para a prática do Direito. Gosto
de dizer, por exemplo, que se to·
dos compreendessem e aplicas·
sem a declaração de Paulo, de
que havia aprendido a sentir-se
contente em todas as situações,
haveria uma tremenda redução
nos casos que atulham os nossos
tribunais.
Como ocorreu o seu contato
com os adventistas do sétimo
d·Ia•.
.
Nasci e fui educado no seio de
uma tradicional famflia católica
I'Omana. Em minha adolescência
mamãe começou a ler o livro Pa17-iarcas e P?'ofetas, da autoria de
ElIen G. White, o qual fora parar
providencialmente em meu lar.
Ela sentiu-se muito impressionada com a relevância do sábado do
sétimo dia, como o dia designado por Deus para a adoração, repouso e serviço. Durante vários
anos ela encontrou respostas satisfatórias a suas perguntas em
meio a seus contatos com católicos e presbiterianos. A esta altura a famrlia Rocco, constituída

por devotos adventistas, mudouse para a nossa vizinhança e começou a visitá-Ia.
Que ocorreu a seguir?
Achava-me eu, nesta ocasião,
com 18 ou 19 anos de idade, e estudava fora de casa, em São Paulo. Minha mãe contou-me numa
de suas cartas, que começara a
estudar a Blblia em profundidade. Mais tarde fiquei sabendo que
ela e meu irmão haviam sido batizados na Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Foi quando eu próprio me encontrei com os Rocco
e senti-me impressionado com o
seu conhecimento da Brblia e a
autêntica piedade cristã que praticavam.
Qual o papel desempenhado
pela Bíblia em sua conversão?
Sem dúvida, um papel muito
importante. Ela me ajudou a
compreender, por exemplo, que
a salvação é um dom gratuito de
Deus, recebido por meio da fé em
Cristo, e não algo que podemos
adquil;r por meio de nossas atividades e rituais. Devo admitir,
contudo, que a princfpio a Bíblia
pareceu-me muito difícil de ser
compreendida. Foi a famflia Rocco que me aj udou a pesquisar os
Evangelhos, os Salmos, Provérbios e as Eprstolas do Novo Tes-
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tamento. Aos poucos comecei a
compreender e a apreciar a Bíblia.

Quanto tempo levou você para unir-se à Igreja Adventista?
Foi um processo que demorou
aproximadamente três anos. Tinha eu muitos amigos e achavame um tanto envolvido pela vida
social. Uma vez, porém, que o
Espírito Santo me conduziu a
uma decisão favorável, comecei a
efetuar mudanças em minha
perspectiva e estilo de vida. O sábado demonstrou-se importante,
como ocasião especial para familiarizar-me com o plano de Deus
para a minha vida. Adaptei meus
hábitos de alimentação e bebida
aos padrões da Palavra de Deus.
Passei a separar o dízimo de
meus modestos rendimentos, antes mesmo de ser batizado. Desta forma, fui efetuando mudanças à medida que compreendia a
necessidade de efetuá-Ias, avaliando e aplicando à minha vida
pessoal aquilo que ia aprendendo.
Minha família, os Rocco e, especialmente, as Sagradas Escrituras, todos eles desempenharam
uma parte em minha conversão.
Hoje considero a Bíblia como um
Livro extraordinário, a genuína
mensagem de Deus para nós.

Esta convicção levou-o a tornar-se bastante ativo dentro da
Sociedade Bíblica do Brasil.
É verdade. Servi esta entidade como vice-presidente durante
dois anos, e como presidente entre os anos 1980 e 1984. Desenvolvemos vários projetos importantes. A cada ano, em cooperação com outros cristãos envolvidos nesse ministério, promovemos distribuições maciças das
Escrituras em nosso país, provendo incentivo para leitura das
mesmas, e erigindo monumentos
"em honra à Bíblia em várias cidades do Brasil. Patrocinamos
também o desenvolvimento de
uma nova tradução da Bíblia para o português, destinada ao leitor comum. Este projeto começa
agora a produzir frutos.

De que modo mantém você o
equilíbrio entre os interesses
de sua profissão, de sua vida espiritual e de sua família?
Não é fácil, mas pode-se fazê-

lo. Sempre que percebo que minhas obrigações profissionais e
sociais estão ocupando demasiado espaço em minha agenda, deliberadamente reservo tempo extra para as atividades espirituais:
cultos matutinos, estudo da lição
da Escola Sabatina, leitura sistemática da Bíblia, meditação e
oração. Considero essencial manter o equilíbrio entre a adoração
particular, familiar e pública. Estas atividades capacitam-me a desempenhar com eficiência as demais responsabilidades.

Você considera ser difícil desempenhar o cargo de procurador da República e ao mesmo
tempo conservar-se ativo como
membro da Igreja Adventista?
Não, penso que não. Quando
ainda estudava Direito, tive de
tomar algumas decisões difíceis
entre a guarda do sábado e a
prestação de exames escolares
nesse dia. Dou graças a Deus, p0rém, pelo fato de sempre haver
conseguido resolver satisfatoriamente a situação, quer através
da abordagem direta do professor envolvido, quer por meio das
autoridades educacionais correspondentes. Agora, na qualidade
de funcionário público, vivo a situação favorável de aos sábados
não existir expediente, de modo
que posso observar o dia santo
num clima de perfeita liberdade
religiosa.

Você tem tido a oportunidade de prestar assistência a seus
irmãos e a sua igreja, a partir
do cargo oficial que ocupa?
Sim, muitas vezes, mas sempre
dentro dos mais claros princípios
éticos. Recentemente tive de
apresentar nosso caso quando foram programadas eleições para o
dia de sábado. Também existem
ocasiões em que meu conselho é
procurado por parte dos líderes
da igreja. Creio que grandes resultados podem ser alcançados
quando as lideranças denominacionais e leigas operam conjuntamente, uns apoiando os outros.
Talvez o caso mais dramático que
eu tenha vivido, envolvendo um
membro da igreja, tenha sido
quando um missionário brasileiro foi preso injustamente no país
DIÁLOGO 1 - 1989

estrangeiro em que servia, durante um período de agitação política que ali se desenrolava. Após
negociações delicadas, por meio
de contatos estabelecidos junto
aos mais elevados níveis administrativos de nosso país e de outras
agências internacionais, tivemos
a felicidade de obter a libertação
de nosso irmão e seu retorno, em
segurança e em companhia da família, a seu país natal.

Você encontra oportunidades
para testemunhar de sua fé?
Sim, freqüentemente, com colegas, juízes e autoridades governamentais, bem como junto a
meus alunos na universidade.
Entretanto, isso deve ser feito
com muito tato e após se orar, pedindo a intervenção do Espírito
Santo. Há alguns anos vivi uma
experiência emocionante. Um antigo aluno meu fez-me parar no
meio da rua e disse, excitadamente, que desejava compartilhar
duas novidades comigo. "Fui recentemente nomeado juiz em minha cidade natal, de modo que
você pode orgulhar-se de mim",
disse ele. "Mais que isto, uni-me
à Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Agora sou seu irmão!"

Finalmente, qual seria a sua
recomendação a um jovem moço'ou moça - adventista do
sétimo dia, que esteja considerando a possibilidade de seguir
carreira em Direito, e talvez no
serviço público?
Com base em minha experiência aqui no Brasil, gostaria de estimular estes jovens a desenvolverem uma sólida base no tocante à fé. Deveriam estabelecer elevados alvos em termos de estudos e ao mesmo tempo permanecer fiéis a suas convicções. Depois, como profissionais, por
meio de análise e pesquisa cuidadosa de cada caso, poderão compensar a restrição que porventura enfrentem por não quererem
lançar mão de expedientes legais
questionáveis. A fidelidade aos
princípios de Deus em todas as
suas atividades, certamente lhes
fará alcançar plena realização na
vida.

Humberto M. Rasi
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