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SAMSON KISEKKA
Diálogo com o Primeiro-Ministro de Uganda
sétimo dia a desempenhar-se como
primeiro-ministro desde os dias do

profeta Daniel", este médico-polftico
de 76 anos de idade é também aman·
te da agricultura, homem de negó·
cios e escritor.

De que modo fói possfvel ao Dr. Kisekka empreender tanto e ajudar a
muitos? Ele aponta a determinação
pessoal e seu compromisso com a

educação como sendo a base de suas
realizações. Sob seu ponto de vista,

sucesso ou fracasso dependem do

O

Dr. Samson Kisekka é uma
personalidade notável. Ades·

modo como a pessoa reage diante dos
desafios da vida.
O Dr. Kisekka é um estadista cris-

da Escola Sabatina, aconselhando
membros ou escutando atentamente.

Alguns cristãos parecem pensar
tanto no Céu, que não se revelam
muito úteis aqui na Terra, O Dr, Ki·
sekka, entretanto, assumiu o desafio

pessoal de fundir a liberdade e os di·
reitos humanos com a responsabili ·

dade pragmática de conduzir uma
nação e m desenvo lvimento rumo a
seu potencial maior. Ele atribui seu
sucesso ao fato de haver conseguido
entretecer os princípios da Palavra

de Deus no emaranhado de diffceis
questões com que se defronta o seu

pafs.
A seguir você terá oportunidade de

pe ito de provações e triunfos,
manteve-se fi el a Deus, a sua igreja
e aos cidadãos de sua terra natal,
Uganda. A roar de possuir o privilégio de ser o 'primeIro adventista do

tão, que leva muito a sério sua relig ião. Se você quiser enco ntrá-lo na

manhã de sábado, visite a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Kampala.
Ali você o verá apresentando a lição

Uganda.

C

firmemente que parte da estratégia central no governo de uma
nação deve incluir comunicação
efetiva: (1) oferecer diretrizes
claras quanto ao programa de governo; (2) estimular as pessoas a
se unirem em torno de objetivos
comuns; (3) dizer especificamente às pessoas o que esperamos
delas para que obtenham sucesso; (4) apoiar ação positiva em
áreas necessitadas; (5) desenvolver a autoconfiança, conferindo
reg ularmente o progresso. A tarefa governamental não é fácil,
mas quando nos é dado contemplar o progresso, mesmo que pequeno, a recompensa é muito
grande.
Como foi a experiência de viver em Uganda sob duas ditaduras consecutivas?
Uma experiência escura e terrível. As perspectivas pareciam
desoladoras. As liberdades foram
extintas e as pessoas passaram a
ser mortas. Oramos muito dW'ante aqueles anos, esperando que
Deus nos indicasse o que fazer.

Ao lado de milhões de ugandenses, sentiamo-nos impotentes. Se
você fizesse ouvir a sua voz ou
procurasse suscitar mudanças de
caráter legal, estaria pondo em
risco sua \~da e a de todos os seus
familiares . Fizemos o possível no
sentido de ajudar os outros e então simplesmente confiamos em
Deus.
Durante este período de perseguição o senhor teve de ir para o exílio. Como foi esta experiência?
Foi um dos períodos mais perturbadores de minha \~da. No
Natal de 1981 tivemos de deixar
para trás todas as nossas propriedades - fazendas, hospital, pertences, tudo! Não acredito que
Deus tenha feito acontecer todas
aquelas coisas terríveis; apenas
permitiu que elas sobreviessem.
Tudo aquilo foi muito duro para
os cristãos em Uganda. Agradeço, porém, a Deus por haver nos
permitido atravessar a amarga
experiência.
Freqüentemente o senhor se

omo sentiu-se o senhor ao
ser convocado para a responsabilidade de primeiro-ministro?
Senti-me esmagado sob o peso
da responsabilidade. Triste eu
não poderia sentir-me, pois esta
era a oportunidade de ajudar
meu povo. Alegre também não
poderia sentir-me, pois não sabia
o que esperar do futuro. Pensei,
porém, que Deus poderia utilizarme, pois eu conhecia os problemas de minha gente, seus temores e seus potenciais. Para mim,
é esta a oportunidade de ajudálos a reconstruírem o país através de reestruturação nacional, e
também de ajudá-los a reconstruírem suas vidas através da reforma espiritual. Creio firmemente que Uganda poderá
tornar-se melhor!
De que modo pode alguém dirigir um país?
A semelhança de qualquer outra coisa que valha a pena, isto
requer raciocínio, sabedoria e árduo trabalho. Entretanto, creio
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acompan har os pontos altos de nos·
sa entrevista com o honorável Sam·
son Kisekka, Primeiro·Mini s tro de

refere à sua infância em seus
pronunciamentos e escritos.
Quais as lições então aprendidas?
Meu pai era um chefe em Uganda e ensinou-nos o valor do serviço em favor dos outros. Dele e
de minha mãe aprendemos lições
de disciplina, operosidade, alegre
contentamento e determinação.
Sem o seu exemplo e educação
cristã, eu nada teria sido.
Quais são algumas das pessoas que se tornaram modelos
positivos para o senhor?
Têm havido muitas. Considero
George Washington Carver como digno de louvor em virtude de
sua engenhosidade; Booker T.
Washington, em vista de buscar
por todos os modos avançar pelo
próprio esforço; Mahatma Gandhi, por sua persistência civil humana; Florence Nightingale, por
seu serviço e auto-sacrifício; Martin Luther King Jr., por haver se
erguido em favor dos oprimidos
e maltratados; William DuBois,
face a seus conceitos de liberdade e independência. Tenho também em alta consideração a Kenneth Kaunda, por sua corajosa
capacidade de dizer as coisas; a
Julius Nyerere, por sua franqueza na liderança; e a Sandro Pertini, por seu magnânimo apoio à
África. Tenho também recebido
inspiração de personalidades bíblicas, tais como José, Daniel, Ester e, mais que todos, Jesus Cristo, que é o supremo exemplo de
um genuíno e amadurecido líder
cristão.

o que o motivou a tornar-se
médico?
Vi as necessidades de meu povo em termos de saúde e senti
que poderia oferecer meu melhor
serviço nesta área. Sabia igualmente que meu pai havia falecido desnecessariamente diante de
uma enfermidade, e isto porque
certo médico colonial preferiu ir
a um safári em vez de dar-lhe o
tratamento de saúde que ele necessitava. Aquilo me feriu profundamente. Decidi que, na qualidade de ugandenses, teríamos
de fazer algo para ajudar-nos a
nós próprios. Como profissional,
procurei sempre oferecer ao paciente a atenção que ele requeria,
e no momento preciso.
O que levou o senhor à decisão de tornar-se adventista do
sétimo dia?
Em 1954 assisti a algumas conferências públicas realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia em Kampala, e convenci-me
de que ali estava sendo apresentada a verdade bíblica. Devo confessar que senti grande surpresa
ao descobrir que o sábado correspondia ao sétimo dia da semana
- de acordo com as Escrituras mas assim que minha esposa e eu
o descobrimos, tomamos a decisão de aceitá-lo. Também nos
sentimos atraídos pela bondade
dos membros da Igreja Adventista, e constatamos imediatamente que aquilo era exatamente o
que o povo da África necessitava. Fui também grandemente influenciado pelo Dr. E. E. Cleve-

DADOS PESSOAIS
Nascimento: Aos 23 de junho de 1912, em Mengo, Kampala, Uganda.
Formação Profissional: Graduado pela Escola Médica de Makerere.
Recebeu várias distinções face a excelência acadêmica, médica e de liderança.
.
Familiares: Casado com Mary Nanfuka em 1940. Eles têm 15 filhos - sete homens e oito mulheres.
Experiência Profissional: Trabalhou como médico e homem de negócios;
tem estado envolvido também com a política. Fundou numerosas organizações e instituições, dentre as quais se inclui o Hospital Kisekka, em 1978.
Experiência Religiosa: Nasceu em lar cristão, tendo sido batizado na Igreja
Adventista do Sétimo Dia em 1954. Através de SEDAWA, organização leiga por ele fundada, o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi preservado durante o período de perseguição em Uganda.
Exilio: Em Nairobi e Londres, de 1981 a 1986.
Primeiro-Ministro: Desde 30 de janeiro de 1986.
Endereço: Kisekka Foundation Hospital; P. O. Box 8727; Kampala, Uganda, África.
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land, evangelista negro da Igreja Adventista que conduziu as
reuniões evangelísticas em Kampala, no ano de 1955.
Dr. Kisekka, sabemos que
através de SEDAWA (Sevent}tday Adventist Welfare Association) o senhor desempenhou papel fundamental na preservação
da igreja durante o período de
perseguição em Uganda. Quais
são algumas das necessidades
de sua igreja hoje?
Várias áreas importantes merecem atenção. Prover treinamento e educação mais amplos
para os líderes da igreja. Assegurar-se de que os novos crentes conheçam firmemente os ensinamentos da Bíblia. Relembrar aos
líderes, antigos e jovens, que devem ter a aparência, as palavras
e as ações de líderes, caso desejem merecer o respeito dos membros. No que tange à educação,
é necessário destacar o valor não
apenas da cultura livresca, como
também das habilidades práticas
na agricultura e em áreas técnicas. Se procurar preencher estas
necessidades, a igreja estará melhor preparada para enfrentar o
futuro.
Quais são algumas de suas
preocupações gerais hoje?
Estou ficando velho e não sei
por quanto tempo ainda poderei
permanecer em atividade. Meu
mais sincero desejo é ver líderes
bons, sábios, fortes e honestos,
que estejam à altura de assumir
a condução de meu país e de minha igreja. Creio que Jesus voltará à Terra, conforme prometeu, e quando isto ocorrer, Ele
extinguirá todos os problemas
que agora estamos enfrentando.
Enquanto isto, pela graça de
Deus, tenho planos de manter-me
tão fiel como cristão quanto como líder, até meu último dia de
vida.

Delbert W. Baker
Delbert W. Baker, editor da revista Message, viajou amplamente pela
África. Recentemente publicou uma
biografia do Dr. Kisekka, cujo título
é FROM EXILE TO PRIME MINISTER [De Exilado a PrimeiroMinistro] (Hagerstown, MD: Review
and Herald, 1988).
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