A HISTÓRIA DOS CHAMBERLAIN
Tragédia e Vindicação de uma Família Adventista

D

urante quase uma década os adventistas do sétimo dia da Austrália e de outras partes do mundo
estiveram acompanhando, mediante emoções conflitantes, as alterações da provação enfrentada
por Michael e Lindy Chamberlain. Sua tragédia familiar dividiu a opinião pública australiana, colocou em
antagonismo os especialistas, sacudiu o judiciário, fascinou os meios de comunicação e situou nossa
igreja sob os holofotes internacionais. À medida que os novos livros e artigos sobre os Chamberlain prosseguem aparecendo, um filme de longa metragem baseado em sua história está sendo apresentado nos
cinemas de todo o mundo. DIÁLOGO pediu a quatro amadurecidos observadores que esboçassem os
fatos, fizessem revisão dos livros, comentassem o filme e extraíssem lições deste caso extraordinário.
A seguir você encontrará os relatórios destes observadores.

Os Fatos do Caso

A

condenou Lindy pelo assassinato
os 17 de agosto de 1980,
Azaria, bebê de 10 semanas de Azaria. Na manhã seguinte
de idade e filha do Pastor adven- Michael recebeu uma sentença
tista Michael Chamberlain e sua em suspenso (ou seja, com liberesposa, Lindy, desapareceu da ' dade condicional), na qualidade
barraca da família em Ayers
de cúmplice do crime.
Lindy foi imediatamente manRock, no Território australiano do
Norte, onde estavam acampados.
dada para a prisão na PenitenciáDurante os últimos nove anos ria de Berrimah, Darwin. Três
Lindy afirmou coerentemente,
semanas mais tarde ela deu à luz
que um dingo (cão selvagem ausuma outra menina, Kahlia. Após
traliano) arrebatara sua filhinha.
uma hora o bebê foi tomado dos
Entretanto, desde que a tragédia braços da mãe.
veio a público pela primeira vez,
Um apelo à Corte Federal da
Austrália, em 1983, fracassou,
muitos duvidaram de sua história.
No começo de 1981, o juiz in- tendo acontecido o mesmo com o
vestigador encarregado do caso apelo dirigido à Suprema Corte
do desaparecimento de Azaria,
australiana, cerca de um ano
isentou os Chamberlain, concor- mais tarde.
dando em que o dingo realmente
Os grupos de apoio aos Chama raptara.
berlain, distribuídos por todo o
Entretanto, o governo no Ter- país, insistiram na investigação
ritório do Norte em breve reabriu judicial do caso. Um processo em
o caso, ordenando que uma se- meados de 1985 apresentou nogunda investigação fosse efetua- vas evidências forenses e noda. As evidências oferecidas nes- vas testemunhas oculares. Enta segunda investigação diziam
tretanto, o governo do Territórespeito principalmente àquilo
rio do Norte recusou-se a agir.
que se afirmava ser sangue fetal,
Aquele foi um período de frusencontrado no carro dos Chamtração - todas as vias legais
berlain.
achavam-se agora fechadas aos
Lindy foi acusada do assassinaChamberlain. Entretanto, no dia
to de Azaria, ao passo que Mi2 de fevereiro de 1986, a polícia
- que estava à procura de um alchael recebeu a acusação de cúmpinista perdido - encontrou uma
plice do crime. Durante o julgapequena jaqueta parcialmente
mento subseqüente, os cientistas
discordaram vigorosamente em enterrada no solo, a menos de um
torno das evidências forenses.
quilômetro do ponto em que AzaAos 29 de outubro de 1982 o júri ria desaparecera, cerca de cinco
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anos e meio antes.
O achado foi significativo, pois
Lindy afirmara coerentemente
que Azaria estava usando aquela jaqueta na ocasião em que desaparecera. Ela identificou positivamente aquela jaqueta como
sendo a de Azaria.
Em resposta, o governo do
Território do Norte imediatamente libertou Lindy e estabeleceu uma Comissão Real de Inquérito no tocante às provas de culpabilidade dos Chamberlain, sob
a direção do Magistrado Trevor
Morling. Entretanto, Lindy seguia sendo uma assassina condenada - seu nome ainda não fora
legalmente reabilitado.
Aos 2 de junho de 1987, depois
de uma investigação de onze meses, o Juiz Morling apresentou
seus achados. O relatório, de
mais de 300 páginas, era bastante amplo. Não havia qualquer dúvida de que ele avançara tanto
quanto seus poderes e termos de
referência permitiam, a fim de
dar apoio à tese de inocência dos
Chamberlain. Ele disse que se as
evidências por ele examinadas
houvessem sido apresentadas no
julgamento, o juiz teria sido obrigado a orientar o júri no sentido
da absolvição dos Chamberlain.
O governo do Território do
Norte perdoou Lindy e Michael
- mas não revogou as condenações originais. Os Chamberlain e

seus grupos de apoio imediatamente passaram a agir no sentido de reabilitarem completamente seus nomes.
Finalmente, aos 15 de setembro de 1988, uma comissão de
três juízes da Corte de Apelos
Criminais do Território do Nor-

te, em votação unânime, revogou
as condenações de seis anos de
duração. A audiência, que oficialmente encerrou o mais sensacional caso criminal da história da
Austrália, durou apenas dois minutos.

Os Chamberlain, agora absolvidos, estão demandando compensação finance ira do governo do
Território do Norte.
Cary Krause é editor junto à
Sings Publishing Company, sediada
em 'Varburton, Victoria. Austrália.

Um Dilúvio de Publicações
rescente número de livros
e artigos têm focalizado a
C
grande provação da família
Chamberlain. Segue um sumárioI'evisão dos mais notáveis.
• Richard Shears, Aza,-io, (Melbourne: Thomas Nelson, 1982),
252 páginas; e James Simmonds,
Azaria: Wednesday 's Child
(West Melbourne: TPNL Books,
1982), 216 páginas. Estes dois
volumes são semelhantes em tamanho, conteúdo e estilo. Escritos por jornalistas, ambos os livros saíram do prelo após poucas
semanas do veridicto de culpa
proferido sobre Lindy Chamberlain em Danvin. Ambos os autores relataram os fatos com razoável objetividade. Simmonds relata que ele - da mesma forma como muitos outros envolvidos no
julgamento - considera as provas contra Lindy mui to fracas.
"Antes que o júri retornasse,
o veridicto de culpa parecia a

mais remota de todas as possibilidades."
• GUy Boyd, Justice in Jeopardy (publicado pelo autor e distribuído por Kingfisher Books,
1984), 207 páginas ilustradas
com fotografias em preto e branco. O escultor australiano Guy
Boyd, ao lado de sua esposa
Phyllis, foram dois dos mais destacados defensores e sustentáculos dos Chamberlain durante seu
calvário. Eles organizaram a
campanha "Save Lindy Chamberlain" [Salve Lindy Chamberlain] em muitas cidades e obtive.ram 131.000 assinaturas para
seu memorial "A Plea for Justice" [Apelo Por Justiça], o qual
apresentaram ao governador Geral em Canberra. Este livro é
uma compilação dos materiais re..lacionados com o julgamento . E
de grande interesse a declaração
do Dr. Frederick H. Smith, psicólogo do Departamento de Saú-
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de do Território do Norte, no
qual ele relata: "A Senhora
Chamberlain é inocente face às
acusações pelas quais foi aprisionada. Sua culpa, conforme retratada durante seu sentenciamento é, em minha firme opinião, tão
improvável a ponto de constituir
uma virtual impossibilidade psicológica. Eu seria capaz de apostar toda a minha vida profissional sobre esta convicção."
• Phil Ward, Aza,'ia: What the
JU?-y Wen Not Told Sydney, publicado pelo autor, 1984), 192 páginas. Após a pl'isão de Lindy, o
adventista Phil Ward gastou meses de trabalho como detetive por
própria iniciativa, tentando reunir os fatos relacionados com o
desaparecimento de Azaria. Ele
relaciona nomes de policiais e patrulhei ros aos quais acusa de
conspiração criminal. A história
é de leitw'a excitante, mas Ward
não foi capaz de provar suas acusações e foi processado, com suo
cesso, por aqueles que ele acusou.
• John Bryson, Evil Angels
(New York: Simon and Schustel',
1987), 536 páginas. Bryson, advogados e habilidoso escritor, em
primeiro lugar expõe quem são
os adventistas do sétimo dia, começando com Guilherme Miller.
Esboça então os trágicos eventos
ocorridos em Ayers Rock em
1980 e oferece um ponto de vis·
ta interno - segundo a visão de
advogados e pessoal dos meios de
comunicação - daquilo que ocor·
reu antes e durante o interrogatório e o julgamento. Este livro
constituiu a base para o filme: "A
Cry in the Dark" [Um Grito no
Escuro]. Quando a atriz Meryl
Streep leu o livro de Bryson,
aceitou entusiasticamente o desafio de representar o papel de
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Lindy no filme.
• Ken Crispin, The CrO'U.m versus Chamberlain: 1980-1987 (AIbatrose Books, Australia, 1987),
384 páginas; (edição americana:

Lindy Chamberlain: The Full
Story, Boise, ldaho: Pacific
Press). A primeira metade deste
livro reconta a história do desaparecimento de Azaria e os fatos
subseqüentes. A segunda parte
lida com a longa batalha que se
travou no tocante à reabilitação
das alegadas atividades criminais
registradas contra os Chamberlain. Crispin, um advogado, compareceu em favor dos Chamberlain diante do Comitê Morling,
que estabeleceu a inocência do
casal. Alguns leitores talvez verão a segunda parte como leitu-

ra menos excitante: mas ela prossegue a narrativa praticamente
até ao dia presente, oferecendo
informações que não estão disponíveis em livros que aparecem
mais cedo.
• Chamberlain Innocence Committee, New Forensic Evidence
(1985), 40 páginas. Esta pequena
brochura apresenta magníficas
fotografias coloridas a respeito de
temas de crucial importância no
processo - dentes caninos, pateadas de tinta spray no carro dos
Chamberlain, cortes e rasgões em
roupas - o que oferece ao leitor
uma visão bem próxima das evidências forenses utilizadas (e por
vezes mal utilizadas) por uma série de "especialistas".
• Artigos em periódicos in-

cluem: "The Dingo Defence", por
Stuart Tipple em J. D. Magaz~ne,
1985; e o "Who Killed Azaria?,
por Lowell Tarling em Spectrum,
Agosto e outubro de 1985, assim
como "Michael, Lindy and Adventist", que apareceu em Spectrum, fevereiro de 1989. TheAzaria Newsletter, editado em Cooranbong por Nonie Hodgson, oferece informação, comentário e até
mesmo trivialidades relacionadas
com o caso.
Richard H. Utt trabalhou durante
vários anos como editor-chefe de livros junto à Pacific Press Publishing
Association. Reside atualmente na
Califórnia Meridional, onde prossegue
em suas atividades como autor e publicador.

Abordando o Filme

P

alavras mágicas foram-nos
ensinadas e nos entretiveram durante milhares de anos.
Narradores e poetas conservaram vívida a nossa herança e viva a nossa fé. Viajantes cantaram de terras distantes e feitos
heróicos num mundo em mudança. O meio foi a palavra. A realidade jaz na mente do ouvinte,
moldada e limitada por suas experiências e imaginações.
O filme - versão em pleno século vinte da antiga arte dos contadores de histórias - pode ser
um interessante dom, desde que
o abordemos adequadamente. E
nossa abordagem à avaliação de
um filme requer que levantemos
duas importantes questões, as
quais ainda necessitam ser respondidas em palavras: (1) Quais
as mudanças que ocorrem no
pensamento e na vida dos personagens, e por quê? (2) Quais as
mudanças que ocorrem em mim
enquanto o vejo, e por quê?
Suponhamos que a resposta à
primeira questão mostre que as
mudanças são honesta e razoavelmente motivadas - ou, talvez,
que elas são inventadas e manipuladas a fim de tornar a história mais sensacional ou agradável. Imaginemos também que a
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resposta à segunda questão seja
determinada pelo modo como me
sinto depois de assistir ao filme:
rejuvenescida, aliviada, iluminada, agradecida, irritada ou horrizada. Ou, talvez, chantageada,
rebaixada, emocionalmente manipulada através de táticas chocantes ou sentimentalismo embriagante.
Esta análise em duas perguntas poderia ser brevemente aplicada ao filme "A Cry in the
Dark" [Um Grito no Escuro]. As
mudanças são estas: Lindy
Chamberlain e seu esposo, Michael - pastor da Içreja Adventista do Sétimo Dla - encontram-se num movimentado acampamento em certa noite de agosto de 1980. Um dingo é visto enquanto deixa a barraca sem pessoas. Azaria, o bebê que dormia
na mesma, desaparece e nunca
mais é visto. Dois anos mais tarde, Lindy é condenada à prisão
perpétua e trabalhos forçados,
pelo assassinato do bebê. Seu esposo recebe uma sentença com liberdade condicional para que
possa tomar conta dos dois garotos e mais a pequena que nasceu
já na prisão.
Cena após cena pode oferecer
apenas respostas parciais à quesDIÁLOGO 2 - 1989

tão "Por Quê?" - pois não existe cadáver, nem arma, nem motivo. Autoridades locais e aborígenes aparentemente aceitam a
história de que a responsabilidade teria sido do dingo. Lindy é
externamente fria, desinteressada e até mesmo desafiante durante o interrogatório. Michael coniventemente tira fotos para a imprensa e refere-se com calma à
"vontade de Deus". Os jornais
esboçam rumores em suas manchetes. "Especialistas" são entrevistados no que concerne a
dingos, manchas de sangue e cultos religiosos. Os australianos
oferecem gratuitamente seus veredictos em tomo dos aparelhos
de TV e em proclamações públicas, expressas sobre camisetas:
"O Dingo é Inocente." O lar dos
Chamberlain é vasculhado pela
polícia. As crianças são perseguidas pela imprensa e por turistas.
O futuro de Michael é destruído
enquanto ele tenta atender os
dois meninos e a pequena que
nasceu· na prisão.
As mudanças continuam. Após
três anos e meio, a dilacerada jaqueta de Azaria é encontrada,
corroborando a história do dingo,
apresentada por Lindy. Ela é libertada, e os Chamberlain ten-

tam recompor novamente suas
vidas.
Não existe resposta satisfatória face ao POR QUE deste julgamento à moda de feitiçaria e ao
mau uso da justiça. Efetivamente, a história seria demasiado bizarra para merecer credibilidade,
não houvessem seus principais
protagonistas sido tão duramente afetados ];>or sua realidade. O
produtor inglês Verity Lambert,
.0 diretor australiano Fred Schepisi e a atriz americanà Meryl
Streep envidaram esforços inacreditáveis a fim de conservar a
veracidade, tanto naquilo que era
importante quanto nos aspectos
triviais.
O por que da primeira pergunta talvez inclua certas características da personalidade dos Chamberlain, a busca de sensação por
parte dos órgãos de comunicação, intolerância religiosa, preconceito, inabilidade governa-

mental, falibilidade dos especialistas e a avidez pública quanto à
aceitação dos relatórios apresentados pela imprensa.
A questão dois da análise - as
mudanças que ocorrem em mim,
que vejo o filme - acontece em
dois níveis: sentimo-nos atônitos
e mesmo apavorados com a rapidez com que nós (o público) chegamos a certas conclusões, sempre que histórias publicadas se
"casam" com o nosso preconceito. A outra é a revolta quando se
vê a mais densa injustiça ser praticada contra pessoas completamente inocentes e uma crescente desconfiança diante dos sistemas legais e sua imparcialidade.
O por que certamente inclui minha própria culpa diante da lembrança de meus anteriores julgamentos apressados contra figuras públicas. Relaciona-se também com a simpatia sentida por
companheiros adventistas do sé-

timo dia, mal-interpretados eI9
vista de suas "peculiaridades". E

bem possível, também, que minha irritação tenha a ver com o
temor. Poderia ter ocorrido comigo, com qualquer um de nós.
Colocando-se perguntas e respostas em palavras, força-se o
ponto focal sobre as mudanças e
significado de tudo para o espectador. "A Palavra" pode ter significado que em muito ultrapassa as Escrituras, ao oferecer-nos
perspectivas quanto às maravilhas tecnológicas no entretenimento. Isto pode efetivamente
ser obtido, pois estas maravilhas
emolduram nossa cultura, nossa
experiência e nossa competência
como cristãos do século vinte.
Elaine Giddings lecionou comunicação, inglês e lingüística na África
e nos Estados Unidos, onde chefiou
o Departamento de Comunicação da
Universidade Andrews.

o Que Podemos Aprender?
A

história de Lindy e Michael
Chamberlain, uma tragédia
de proporções bíblicas, tem lições
a ensinar a cada um de nós:
O impacto dos meios de comunicação. Os Chamberlain foram
julgados pela imprensa antes que
seu caso chegasse ao tribunal. O
aspecto místico de Ayers Rock,
uma religião pouco conhecida,
controvérsias a respeito do dingo - sim, a história continha elementos sensacionais, e a imprensa teve nela um prato cheio.
A populaça alimentada pela TV
sentiu-se competente para decidir quanto à culpa ou inocência
com base em segmentos fr.agmentados de informaçãó. Os
Chamberlain não reagiram do
modo como "deveriam" - não se
abateram em tristeza diante das
câmeras. E Lindy possuía "olhar
assassino" - ela era obviamente culpada!
O potencial dos meios de comunicação no sentido de distorcer a
justiça, deveria terrificar-nos.
Também deveria tornar os adventistas mais prontos a defender seus irmãos ou os membros

de outros grupos minoritários
que estão mais sujeitos a sofrer
nas mãos dos veículos de comunicação.
O impacto da sociedade secular. James M. Wall, editor de The
Christian Century, recomenda
"A Cry in the Dark" como um
dos melhores filmes de 1989,
uma vez que ele reI;>resenta "o retrato da intOlerânCIa religiosa numa sociedade secular, que é incapaz de entender como podem pais
adventistas do sétimo dia aceitar
seu calvário pessoal como sendo
a vontade de Deus" (18 de janeiro de 1989).
Cada vez mais estamos vivendo numa era pós-cristã. Adventistas, assim como outros que
procuram manter a fé bíblica, defrontar-se-ão crescentemente
com a incompreensão e a impugnação de seus motivos por parte
de homens e mulheres.seculares.
Nem mesmo a América do Norte está isenta. Embora a religião
pareça desempenhar aqui um papel mais amplo que em outras nações do mundo ocidental, a sociedade está pronta para reagir de
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modo vicioso contra qualquer
pessoa que não proceda de acordo com as expectativas do grupo
maior.
Diante do vazio religioso, as
pessoas acreditam no pior. Adventistas oferecendo sacrifícios
humanos - quem seria capaz de
crer em algo tão sem sentido?
Milhares de australianos foram
capazes. Os adventistas estão no
país há 105 anos; possuímos e
operamos hospitais e grandes cadeias de fábricas de produtos alimentícios, o grupo Sanitarium
Health Food; ainda assim milhares de australianos pensaram o
pior a nosso respeito.
Temos feito um grande empenho no sentido de manter nossa
luz sob o alqueire. As pessoas
têm ouvido o nome adventista do
sétimo dia, mas quase nada sabem a nosso respeito.
Necessitamos de wn plano agressivo no sentido de apresentar os
fatos a respeito dos adventistas
do sétimo dia. Muitos de nós necessitamos cultivar em maior grau
amizades não-adventistas.
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Não devemos atribuir à "vontade de Deus" tudo aquilo que
ocorre. Muitos de nós nos tornamos presa de uma teologia confortável: se você ama a Deus, os
dias melhores acontecerão. Deus
protegerá você, conservando sua
saúde e tornando-o(a) rico(a). Até
mesmo o seu clube de futebol
vencerá!
Ocorre que ao longo das Escrituras observamos o desenrolar
de uma sinfonia de sofrimentos.
Até que Jesus volte, justiça e injustiça, amor e brutalidade, verdade e mentira se entrecruzarão.
Por vezes Deus e Seu povo parecem impotentes diante do mal.
Mais que qualquer outra coisa,
lembremo-nos de que somos seguidores de Jesus de Nazaré ao qual foi negada justiça, pois
fizeram-nO morrer sobre uma
cruz romana. "Porque vos foi

concedida a graça de padecerdes
por Cristo, e não somente de
crerdes nEle" (Filipenses 1:29).

Willian G. Johnsson nasceu e cresceu na Austrália. É o editor de Adventist Review em Washington, D.
C., EUA.

DEBATE
A História dos Chamberlaln
1. Na qualidade de cristão bíblico,
você compreende e aceita o sofrimento de pessoas inocentes? Qual o papel desempenhado pela "vontade de
Deus" no sofrimento humano? Você
é capaz de expor seu ponto de vista
a outros? Como teria você reagido se
a tragédia dos Chamberlain houvesse sido a sua experiência pessoal? O
que você teria feito, na qualidade de
irmão ou irmã adventista, a fim de
apoiá-los durante seu calvário?

2. Qual é a imagem dos adventistas do sétimo dia em seu país? Por
quê? Deveríamos nós preocupar-nos
com a forma como os meios de comunicação e o público em geral vêem
nossa igreja? O que podemos nós fazer a fim de tornar melhor conhecida e mais apreciada nossa mensagem
cristã e nossa missão?
3. Quais os critérios pessoais que
você desenvolveu, como adventista,
para a seleção de programas e filmes
de TV que você aprecia? Porventura o local em que um filme é apresentado representa para você um fator
importante no sentido de assisti-lo ou
não? Por quê? Em adição à abordagem recomendada no artigo, quais
as outras questões que um cristão deveria fazer ao avaliar um filme? (por
exemplo: Qual a visão da vida que ele
oferece? São as decisões dos personagens moralmente corretas? De que
modo a mensagem básica do :filme se
relaciona com os ensinamentos bíblicos?).

VISÃO CRISTÃ DA
PERSONALIDADE HUMANA
o Que Significa Ter Sido Criado "Ã Imagem de Deus"?
Owen L. Hughes
uando digo a minha esposa
Q
que a amo, o que estou realmente querendo dizer? Porventura estou simplesmente revelando
que a química de meu organismo
se modificou ou - conforme alguns têm proposto - que em algum lugar profundo de minha estrutura psíquica estou revelando
o desejo de garantir a segurança
de meus genes, mediante a providência pela qual eles serão preservados para a próxima geração?
Ou estaria eu, por outro lado, expressando uma dimensão da personalidade humana que reflete
um elemento essencial da imagem
de Deus - a capacidade de relacionar-me com outra pessoa?
Quando decido permanecer na
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biblioteca em vez de dirigir-me ao
campo de esportes, seria o caso
de estarem as minhas ações sendo determinadas inteiramente
pelas pressões do ambiente, ou
poderia ser o caso de que - pelo
menos em algumas oportunidades - tais decisões estivessem
sendo baseadas numa genuína
capacidade de escolha? Se aceito
que possuo a liberdade de escolha, tenho igualmente de crer que
pelo menos alguns aspectos do
comportamento humano não seguem a lei natural da causa e
efeito. Portanto, minha decisão
ou escolha não foi inevitável ela foi tomada a despeito de pressões internas e/ou externas. Portanto, ao reconhecer certa mediDIÁLOGO 2 - 1989

da de responsabilidade face a minhas ações, coloco alguns aspectos de minha conduta fora dos parâmetros aceitáveis à maioria dos
estudiosos do comportamento
humano.
Na qualidade de cristãos pensantes, portanto, é importante
que tenhamos um quadro tão claro quanto possível a respeiro da
maneira pela qual nossa fé causa
impacto sobre a comp'reensão
que temos da personalIdade humana. Ao discutir o que significa ser humano, a maioria dos
cristãos pensantes baseia seu raciocínio sobre a assertiva bíblica
de que homem e mulher foram
criados "à imagem de Deus" (Gênesis 1:26).

