VIDA UNIVERSITÁRIA

DESENVOLVENDO UM MINISTÉRIO
EFETIVO NO CAMPUS
Bernie MoInar
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m muitos países ao redor do
mundo, os adventistas do sétimo dia estão começando a perceber que milhares de nossos
membros freqüentam faculdades
e universidades públicas, à busca de treinamento avançado e
graus especializados. Também
estamos começando a perceber
que os alunos e professores não
adventistas destes ambientes
universitários representam um
importante grupo social que permanece virtualmente inatingido,
por nossa mensagem.
Que espécie de ministério deveríamos nós, como adventistas,
desenvolver em favor deste segmento com características únicas? Quais os passos práticos que
podemos tomar a fim de que a
presença de Cristo se torne real
num campus de características
seculares? Existem atividades capazes de aperfeiçoar nosso programa de manutenção e extensão
cristã?
As seguintes observações baseiam-se em minha própria experiência como aluno que se tornou
adventista numa grande universidade pública, e de meus anos de
experiência como diretor de ministérios universitários adventistas. Sei que muitas destas abordagens provar-se-ão efetivas, talvez mediante alguns ajustes, no
contexto social em que Deus colocou você como estudante, professor ou responsável líder de
igreja.

Deveríamos
Envolver-nos?
Qualquer ministério efetivo
numa faculdade ou universidade
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pública necessita alcançar evangelisticamente a comunidade não
adventista do campus, ao mesmo
tempo que ministra e treina para o testemunho os adventistas
do sétimo dia que estão na instituição. Estes dois objetivos devem ser perseguidos em conjunto. Na verdade, não é possível
abordar eficazmente um destes
aspectos e menosprezar o outro.
Os ambientes universitários
são férteis campos missionários.
Nossos amigos de outras denominações cristãs reconheceram isto há muito tempo. Alunos comparecem a estes centros educacionais e todos os pontos do país
e muitas vezes até mesmo do exterior. De modo geral, são eles
mais abertos a novos pontos de
vista que as pessoas em geral.
Muitos deles estão procurando
sinceramente orientações e propósito para suas vidas, e são espiritualmente responsivos a uma
franca exposição da Palavra de
Deus. O melhor momento para
alcançar estes futuros líderes da
sociedade é agora, enquanto ainda se encontram no estágio formativo de suas experiências de
vida.
Estimulamos todos os nossos
jovens adultos adventistas a assistir a um de nossos cursos superiores e desfrutar assim todos
os beneficios de um programa totalmente cristão. Todavia, grande número destes nossos irmãos
acham-se em escolas públicas, pelas mais variadas razões. Alguns
estão fazendo cursos que não são
oferecidos em nossas escolas. Outros crêem que não são capazes
de suportar os custos da escola
particular. Outros, ainda, preferem permanecer no lar a ir morar em dormitórios, longe de caDIÁLOGO 2 - 1989

sa. Uns poucos deliberadamente
propuseram-se a permanecer
mais distanciados do adventismo
dentro do qual cresceram. Adicionalmente, existem os que possuem suas próprias famílias e trabalham em tempo integral, prosseguindo lentamente com os estudos. Todos eles devem saber
que seus companheiros adventistas estão interessados em seu sucesso acadêmico e em sua salvação eterna. Se nós os estimularmos a se comprometerem plenamente com Jesus durante seus
anos de faculdade, em muitos casos eles se tornarão líderes de
suas congregações depois de formados. Muitos, na verdade, podem ser ativos líderes das congregações locais ainda durante o
curso, desde que lhes ofereçamos
esta oportunidade.

Início do Ministério
Universitário
O primeiro passo na instauração de um ministério em campus
público é, naturalmente, localizar
os estudantes adventistas que
freqüentam a instituição. Alguns
nomes poderão ser facilmente obtidos a partir de referências de
outros estudantes, pais e membros de igreja. Algumas universidades pedem aos alunos que declarem suas preferências religiosas no ato de matrícula para cada período acadêmico. Estas informações usualmente são colocadas à disposição de representantes oficiais das igrejas.
Estudantes adventistas adicionais, ou pessoas que estejam interessadas na mensa~em adventista, podem ser locahzados através de propaganda, no ambiente

universitário, do endereço da
congregação local e dos horários
de reuniões. Diante da ausência
desse tipo de informação, não é
incomum que um estudante adventista de outro lugar demore
vários meses para descobrir que
existe uma igreja adventista nas
proximidades!
A im{)ortância de se divulgar
no âmolto do campus as principais atividades patrocinadas pela igreja - quer elas sejam levadas a cabo no ambiente do campus ou não - jamais poderá ser
excessivamente enfatizada. Eu
próprio tornei-me adventista do
sétimo dia como resultado de
uma série evangelística da qual
participei enquanto cursava a
graduação em Engenharia, na
Universidade da Flórida. Tomei
conhecimento desta série, que estava sendo realizada a vários quilômetros de distância, na sede de
um clube social - e tão-somente
porque alguém colocou um volante afixado ao quadro mural, fora
do centro acadêmico. Descobri
mais tarde que a pessoa que havia afixado a propaganda era um
aluno universitário que freqüentava a Igreja Adventista de Gainesville - ele próprio ainda não
era membro batizado!
Havendo sido localizados os
alunos adventistas do campus,
bom será reuni-los e estimulá-los
a organizarem uma associação
oficial de alunos adventistas. A
filiação deveria ser franqueada a
todo membro adventista do corpo docente ou do quadro de funcionários, bem como a estudantes
que, mesmo não sendo adventistas no presente, estão interessados no adventismo. O fato de
existir a organização, criará vínculos de união com a comunidade universitária. Também facilitará aos seus membros o uso de
vários recursos do campus a preços módicos, uso gratuito de recursos audiovisuais, o direito de
afixar propaganda e de distribuir
literatura ou informes impressos.
Faculdades e universidades
possuem vários procedimentos
para o reconhecimento de uma
organização estudantil dentro de
seus limites. Usualmente requerse um nome oficial, um estatuto
escrito, condições de afiliação,

universidade, e de estabelecer a
presença adventista no campus.
Usualmente apenas membros da
comunidade universitária podem
associar-se oficialmente à entidade organizada. Entretanto, outros membros da igreja, desde
que interessados, podem participar das atividades patrocinadas
pela associação - e, na verdade,
deveriam ser estimulados a assim
proceder.
Mesmo que o número de estudantes adventistas seja demasiado pequeno para se organizar
uma associação - talvez não
exista nem mesmo um único adventista - é ainda possível iniciar o ministério no campus.
Através de métodos apropriados
de propaganda (que serão analisados mais adiante neste artigo),
os estudantes podem ser convidados a participar de encontros e
atividades patrocinadas pela
igreja local. Talvez exista ainda
a possibilidade de realizar algumas atividades no próprio campus. Como resultado de um esforço evangelfstico inteligente e sustentado em relação à comunidade acadêmica, sob a bênção de
Deus, posteriormente poderá se
desenvolver um núcleo de estudantes adventistas, e este poderá evoluir para uma associação
oficial.

Atividades
Um ministério acadêmico vital
necessariamente possuirá vínculo muito íntimos com a igreja local. Os membros da associação de
estudantes devem ser também
um responsável dentre os membros do corpo docente ou do quadro de funcionários e uma relação de seus dirigentes. (Poderemos colocar à sua disposição alguns exemplos de estatuto, caso
você nos escreva, utilizando o endereço que aparece ao final do artigo.) No Texas estamos utilizando um dos três seguintes nomes:
Associação de Cristãos Adventistas, Associação de Cristãos Bíblicos Adventistas e Associação Adventista Internacional.
O ato de formar uma organização oficial e iniciar através dela
alguma atividade, é uma das meDIÁLOGO 2 - 1989

lhores formas para se desenvolver um espírito de unidade e senso de propósito entre os alunos
adventistas que freqüentam a
ativos membros da congregação
local. Não-adventistas que houverem sido alcançados pelos esfor.ços evangelísticos do campus deverão ser convidados a participar
da Escola Sabatina e do culto divino e de outras atividades, e assim virão a tornar-se membros da
igreja local no momento em que
forem batizados. Ministros e outros líderes de igreja poderão
constituir uma importante diferença nesta área.
Como parte do ministério acadêmico, uma classe da Escola Sabatina deverá ser organizada para os estudantes universitários e
outros jovens, na igreja. Algumas igrejas abrem espaço para
"sábados acadêmicos", com programa apropriado e refeição especial, organizada para a seqüência pós-culto divino, sendo que a
estes serviços são convidados os
estudantes e outras pessoas envolvidas no ministério do campus. Para os alunos que estão longe de casa, uma atitude calorosa
da Igreja local direcionada a eles
pode valer mais do que muitos
sermões.
Em adição a um programa de
nutrição espiritual e companheirismo centralizado na igreja local, outras atividades podem ser
patrocinadas pela organização estudantil, no campus e nas residências de alunos. Aqui está uma
lista que se tem demonstrado
muito proveitosa:
• Palestras especiais, patrocinadas pela organização acadêmica adventista, sobre tópicos como
arqueologia bíblica, criacionismo/evolucionismo, ética, controle de estresse e administração do
tempo, relacionamentos pessoais,
preparo para o casamento, etc.
• Estudos bíblicos, tanto em
base individual como de pequenos grupos.
• Grupos de oração.
• Seminários sobre Daniel e
Apocalipse.
• Filmes e vídeos cristãos, seguidos de debate.
• Aulas de cozinha vegetariana.
• Programas para o abandono
do fumo.
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• Concertos musicais cristãos.
• Anúncios classificados no órPropaganda
• Estantes ou prateleiras de ligão universitário oficial.
teratura, localizadas em pontos
• Mala direta aos estudantes
Em nível prático, um ingreestratégicos.
(algumas universidades vendem,
diente essencial para o sucesso
a custo razoável, rótulos impres• Fitas cassete gratuitas a resdo ministério acailêmico é o despeito de tópicos bíblicos.
sos com os nomes e endereços de
cobrimento da melhor forma paseus alunos).
• Pesquisas de interesse relira anunciar suas atividades e sergioso conduzidas pessoalmente
• Breves anúncios veiculados
viços. Estes métodos variam de
entre os estudantes.
pela emissora da universidade.
escola para escola. Pode-se
Para se obter sucesso no minis• Programas sociais, tais como
aprender muito ao observar os
tério acadêmico adventista em
piqueniques, atividades esportimeios que outras organizações
vas, excursões a lugares interesinstituição de ensino pública,
estudantis utilizam a fim de prosantes, prática de barco a vela,
requer-se planejamento, dedicamover suas atividades.
refeições especiais seguidas de
ção, trabalho de equipe e sensijogos ou esportes cristãos, etc.
bilidade à orientação divina. O
É também importante descoEspírito Santo deseja manifes• Ao se organizar estes evenbrir e observar as praxes da unitar-Se como fluxo de amor por
tos, atenção especial deve ser
versidade no que diz respeito à
aplicada no sentido de evitar a
nosso
intermédio - alunos, miapresentação de propaganda no
nistros, líderes leigos, capelães programação dos mesmos para âmbito do campus. Muitas vezes
em direção àqueles que estão prodatas muito próximas a exames,
tais anúncios ou propagandas decurando propósito, reconciliação
ou que venham a conflitar com
vem ser revistos por alguma aue esperança no campus. Todo
outras atividades do campus.
toridade educacional antes de poaquele
que se decidir a começar
O sucesso de qualquer uma desderem ser expostos. Caso exista
este programa de manutenção da
tas atividades envolve a formauma organização acadêmica adfé e alcance evangelístico, estação de amizades. Se você se coventista oficial, a aprovação polocar à disposição de Deus, Ele
rá penetrando num dos mais esde ser obtida com facilidade.
colocará a sua pessoa em contatimulantes
e desafiadores minisConvites pessoais a amigos ou
to com aqueles alunos que estão . pessoas relacionadas, participantérios pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
buscando a verdade espiritual, e tes do campus, é certamente a
com estes você poderá estabele- melhor abordagem. Adicionalcer amizade. Depois, à medida mente, contudo, os seguintes méBemie MoInar é diretor do Proque você estudar com eles a Bí- todos poderão ser considerados:
grama
de Ministérios Acadêmicos da
blia, encarregar-se-ão de compar• Volantes distribuídos pesAssociação do Texas da Igreja Adtilhar suas verdades com seus soalmente.
ventista do Sétimo Dia. Ele pode ser
próprios amigos.
contatado através do endereço: P. O.
• Cartazes e anúncios expostos
Clifford Goldstein, que atual- nos quadros murais.
Box 65, Keene, TX 76059, EUA.
mente edita um periódico dirigido especialmente a leitores juNECESSIDADE: Representantes Locais
deus, tornou-se adventista do sétimo dia em 1980, como resultaÉ você:
do de estudos bíblicos que reali• Um professor ou funcionário adventista em faculdade ou universizou comigo e com vários outros
dade não adventista?
estudantes que participavam de
.Pastor adventista ou capelão num centro universitário?
nosso ministério acadêmico na
• Acadêmico adventista maduro, interessado em prover apoio espiriUniversidade da Flórida. Cliff detual a outros estudantes num campus secular?
monstrou especial interesse pela
A Comissão de Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas (CAUprofecia bíblica. Certo dia sentiuPA), da Conferência Geral, está à procura de indivrduos comprometidos com
a mensagem e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que desese tão entusiasmado enquanto a
jem funcionar como representantes locais em seu campus.
mensagem bíblica se tornava alDe você se esperará que: (1) seja conselheiro e mentor espiritual dos
go vivo para ele, que foi até o amalunos adventistas que freqüentam a sua instituição; (2) recomende formas
biente do campus e começou a
pelas quais pode ser levado a efeito, com êxito, o ministério da igreja em
dar testemunho público sobre a
favor destes alunos; e (3) apresente uma crítica construtiva de cada númeBíblia. Isto ocorreu antes que ele
ro de DIÁLOGO.
se tornasse membro da igreja.
Em compensação, você: (1) será mantido informado a respeito das atiMuitos cercaram a Cli:ff para ouvidades patrocinadas pela CAUPA em sua divisão; (2) será convidado a parvir o que ele tinha a dizer, pois
ticipar do planejamento das futuras atividades de manutenção espiritual e
avanço evangerrstico; e (3) receberá uma subscrição grátis de DIALOGO.
lembravam-se muito bem de coCaso haja interesse de sua parte em tornar-se representante da CAUmo ele desafiava pregadores com
PA na instituição universitária à qual está vinculado, envie seu nome, enperguntas incômodas antes de
dereço, posição ou cargo atual, nome da Igreja local à qual está afiliado
sua própria conversão. Hoje Cliff
como
membro, assim como um breve currrculo pessoal - tudo isso deve
está alcançando milhares através
ser dirigido ao representante regional de sua área, de acordo com a lista
de seu periódico Skahbat Shalom
apresentada à página 2. Muito obrigadol
e através de pregações.
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