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PRIMEIRA PESSOA

APRENDENDO A CONFIAR
EM DEUS
Maria N eira Rodríguez
uando participei pela primeira vez de um retiro de
Q
estudantes universitários B.dventistas do sétimo dia na Colômbia,
há vários anos, havia iniciado há
pouco meu curso de engenharia
civil. As reuniões foram muito
positivas e desfrutei largamente
da atmosfera amistosa. Durante
o encontro senti-me impressionada pelas experiências apresentadas por alguns dos estudantes, e
embora eu ainda não me houvesse unido à Igreja Adventista do
Sétimo Dia, .decidi obedecer a

Deus em todas as coisas e não
mais participar de aulas ou provas no dia de sábado.
Quando retornei ao lar e comecei o segundo semestre letivo, tive de deixar de lado a disciplina
ministrada aos sábados. Havia
começado, assim, a cumprir minha promessa no sentido de santificar o dia do Senhor, mas temia não me fosse possível completar o programa e receber o diploma. Uma vez que trabalhava
durante o dia e freqüentava o
curso à noite, sabia que várias
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das disciplinas mais importantes
somente eram oferecidas aos sábados. Eu ainda não aprendera a
confiar inteiramente em Deus!
Completei os estudos do terceiro semestre e inscrevi-me no
quarto. Mas a disciplina que eu
deixara para trás no segundo semestre prosseguia perturbandome. Era-me necessário completálo a :fim de poder prosseguir com
o curso. Orei intensamente, pedindo a Deus que me ajudasse a
resolver este problema. Depois
de falar repetidas vezes com meu
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professor, foi-me possível fazer
arranjos quanto à disciplina e fui
aprovada nos exames.
Posteriormente completei os
dois semestres de meu terceiro
ano de estudos, ao mesmo tempo em que me conservava trabalhando. V árias vezes tive de obter permissão, tanto do diretor
educacional quanto de meu chefe, para freqüentar aulas em dias
de semana, em vez de no sábado.
Minha situação tornou-se mais difícil quando me matriculei no
quarto ano, pois a partir daí todas as matérias eram oferecidas
à noite ou aos sábados.
A matéria básica de Estradas
e Rodovias era oferecida sempre
aos sábados. Que poderia eu fazer? Decidi completar as demais
disciplinas do quarto ano, esperando que de alguma forma o
currículo fosse modificado. Entretanto, minhas esperanças não
se materializaram.
Um de meus colegas, conhecendo minha situação sugeriu
que eu apresentasse um requeri..
mento formal ao diretor educacional. Temendo, porém, que o
requerimento fosse indefendo e
eu viesse até mesmo a ser afastada da escola, decidi não seguir
esta sugestão, antes levar o curso até ao ponto em que me fosse
possível. Reconheço agora minha
falta de fé e ingenuida.âe. Naquela oportunidade, porém, pensava
que se prosseguisse aprendendo
tudo quanto me era possível, isto me levaria ao conhecimento de
várias coisas úteis antes que tivesse de abandonar a universidade. (Não me ocorreu pensar que
o conhecimento técnico, sem um
diploma reconhecido, me seria de
pouca utilidade na engenharia
civil!)
De alguma forma consegui
prosseguir com os estudos e assim completar o 11~ semestre.
Entretanto, quando fui fazer a
matrícula para as únicas duas
matérias que poderia cursar no
1~ semestre - o último do programa - fui descoberta! O secretário disse-me que eu estava violando as normas da universidade,
e desta forma não poderia prosseguir com o curso. Fui apresentada ao diretor acadêmico, o qual
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por sua vez levou o assunto ao comitê acadêmico, e este decidiu que
o assunto era por demais complicado para o seu nível, de modo
que remeteu meu caso ao conselho superior da universidade.
Escrevi uma carta expondo minhas razões para não participar
de aulas aos sábados. Expliquei
também por que eu estava quase
no final do programa de estudos,
havendo dentado umas poucas
matérias em aberto. Expressei
minha determinação de permanecer fiel às minhas convicções religiosas e, ao mesmo tempo, de
tornar-me uma engenheira competente. Enquanto aguardava a
resposta,orei~tensamente. Um
dos membros de minha igreja
animou-me com estas palavras:
"Não se preocupe, irmã. Creio
que os anjos protegem qualquer
documento que contenha verdades eternas." Agradeci-lhe estas
palavras e prossegui orando.
Em março daquele ano recebi
os termos da decisão do conselho
superior. Seus membros haviam
recebido meus registros escolares e decidiram tratar-me como
um "caso especial". Permitiram
que eu prosseguisse com os estudos e até mesmo me designaram
um .p'ro!essor especial, que me
auxiliana a resolver as pendências acadêmicas, trazidas desde o
quarto semestre. Entretanto, o
conselho também decidiu que, em
vista de recentes alterações no
currículo, eu teria de cursar três
anos adicionais a fim de receber
o diploma!
Ao mesmo tempo em que me
senti feliz por poder prosseguir
estudando, entristeci-me pelo fato de ter que cumprir estes anos
adicionais. Houvesse eu enfrentado a situação no quarto semestre, confiante na providência de
Deus, poderia haver evitado meses de angústia e anos de postergação. Além do mais, Cristo dissera que "para Deus tudo é possível" (Marcos 10:27).
Prossegui cumprindo fielmente os novos requisitos, até que me
defrontei com novo obstáculo.
Uma das últimas matérias que eu
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deveria fazer era ministrada às
noites de quinta e sexta-feira e
a prática correspondente ocorria
nas manhãs de sábado. O diretor
acadêmico ajudara-me a resolver
os problemas das classes aos sábados, mas agora eu teria de dizer-lhe que, do ponto de vista de
Deus, sexta-feira à noite também
era "sábado"! Depois de lutar comigo mesma, reuni a coragem suficiente e decidi contar-lhe a verdade. Para minha surpresa o diretor disse-me que já era de seu
conhecimento que a Bíblia assinala os dias de pôr-do-sol a pôr-dosol. Uma vez mais, recebi um professor especial a fim de poder
completar a disciplina. Quanto
me senti agradecida a Deus e
àquele amável professor!
Os três anos de curso adicional
finalmente chegaram ao término
e aos 28 de dezembro de 1988, no
dia da colação de grau, o diretor
acadêmico estendeu-me o diploma e disse, com largo sorriso nos
lábios: "Você conseguiu! Parabéns!" No dia seguinte meu esposo e eu o visitamos em seu escrit6rio a fim de agradecer-lhe
por sua bondade. Presenteamolo com uma placa, sobre a qual estavam anotadas as seguintes palavras: "Da Igreja Adventista do
Sétimo Dia e seus membros, ao
Dr. Juan Elkin G. Castrill6n e à
Universidade Grã-Colômbia, com
o caloroso apreço pela sua contribuição ao treinamento profissional de nossos jovens ao mesmo
tempo que respeitam suas convicções religiosas." Também lhe
levamos vários livros denominacionais que, sabia eu, ele e sua famOia apreciariam.
Agora que eu estava a ponto de
começar minha carreira profissional, depois de longos anos, havia aprendido a crer na promessa transmitida por Davi: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle, e o mais Ele fará" (Salmo 37:5).
Maria Catalina Neira Rodríguez
(engenheira civil formada pela Universidade Grã-Colirmhia), atualmente exerce sua profissão em Bogotá, capital da Colômbia. Ela contou sua
história durante o retiro de jovens
adventistas que se realizou em seu
país durante o ano de 1989.

