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ma das coisas mais importantes que um cristão pode
fazer, é levantar questões. Algumas pessoas pensam que isto é
muito perigoso, quando em verdade é vital. Eu gostaria de situar a questão que considero como a mais importante dentre todas com as quais se defronta hoje o adventista do sétimo dia.
Porventura sabemos para onde
se encaminha a nossa Igreja? A
maioria dentre nós está bem familiarizada com nossas origens.
Sabemos de onde viemos - mas
será que sabemos pata onde nos
dirigimos como movimento cristão? Sabemos para onde nos estamos dirigindo no âmbito de
nossa Divisão? Estamos informados sobre o que acontece ao redor do mundo?
Uma coisa é certa: nossa igreja se está modificando e se movimentando! Estamos experimentando crescimento fenomenal na
África e na América Latina. Deveriam a América do Norte, a
Europa e outras partes do globo
estar experimentando o mesmo
fenômeno? Nossa compreensão
da profecia bfblica declara enfaticamente: SIM!
Algumas pessoas afirmam que
o nível educacional e a afluência
fizeram com que nossos sofisticados contemporâneos volvessem
as costas às crenças religiosas.
Eles não mais necessitam de
Deus, e por certo não desejam
ser incomodados com os elevados
padrões de nossa igreja.
Pois eu afirmo: NADA DISSO!
Relaciono-me com muitas destas pessoas, e sei que elas estão
preocupadas. Elas vêem que a sociedade está descendo rapidamente um declive moral. Contemplam seus filhos profundamente envolvidos com álcool,
drogas e prática livre do sexo.
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Preocupam-se com sua saúde
exatamente da mesma forma que
você e eu. Também estão interessadas na qualidade da educação.
Homens e mulheres esclarecidos
e de bom posicionamento social
estão à procura de significado para a vida, tanto quanto qualquer
um de nós.
A Igreja Adventista do Sétimo
Dia tem algo muito importante a
oferecer a tais pessoas. Uma palavra está sendo hoje sussurrada
no mundo comercial, que é muito apreciada e até mesmo quase
reverenciada pela sociedade: Ex,celência. Os homens e mulheres
esclarecidos e sofisticados de nossos dias demandam excelência.
Estou convencida que muitos
de nossos contemporâneos responderiam à mensagem adventista se realmente a compreendessem, pois nela encontrariam
a excelência que procuram.
Todos os esforços no sentido de
desenvolver genuína excelência
ou superioridade são consistentes
com nossa compreensão de Deus.
Depois de haver criado o mundo,
"viu Deus tudo quantQ. fizera, e
.
eis que era muito bom".1
Nos Salmos lemos: "6 Senhor,
Senhor nosso, quão magnífico em
toda a Terra é o Teu nome!" "Tu
és ilustre, e mais glorioso do que
os montes eternos. "2
Deus constantemente nos anima a buscarmos a excelência: "E
eu passo a mostrar-vos ainda um
caminho sobremodo excelente. "3
"Mais elevado do que o sumo
pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com
Seus filhos."4 "Todas as variadas capacidades que os homens
possuem - de espírito, alma
e corpo - são-lhes por Deus dadas a fim de serem empregadas de tal maneira que atinjam o
mais elevado grau possível de
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perfeição.' '5
Recapitule comigo alguns dos
pontos altos da excelência do adventismo.
Ensinamentos. A compreensão adventista da Grande Controvérsia oferece uma explicação
para as mazelas deste mundo que
é muito satisfatória às pessoas
que se encontram feridas. Nosso
ensinamento quanto à justificação pela fé e viver santificado através de Jesus Cristo encontra-se muito à frente da.compreensão que possui a maioria
dos cristãos.
Saúde. Durante mais de cem
anos estivemos ensinando o que
a ciência agora acaba de descobrir: o uso de fumo e dieta rica em
carne destroem as forças vitais,
ao passo que a temperança e dieta simples prolongam a vida.
Sábado. O sábado provê oportunidade de repouso numa era
que é sumamente marcada pelas
tensões.
Estilo de vida. Nosso estilo de
vida simples coloca-nos a salvo da
obsessão que o mundo demonstra
diante das modas.
Sacrifício. Nosso sistema de
dízimos e ofertas e a ênfase no
serviço cristão livram-nos da loucura mundana em direção ao materialismo.
A lista poderia prosseguir. Infelizmente, em muitas ocasiões
temos conservado escondidos
nosso estilo de vida e nossas
crenças. Não estou querendo dizer que os outros não consigam
vê-los. Mas eles não são atrativos, pois nós os embrulhamos em
papel do tipo religião, e o mundo vê hoje a religião como um esforço no sentido de manipular e
controlar as pessoas.
Alguma vez você sentiu '0 desejo de controlar as pessoas que
não se alimentam ou se vestem

ou guardam o sábado do modo
como você o faz? Em sua imaginação, a i3Teja seria mais pura se
to9.os assIm procedessem.
E isto que estou querendo dizer
ao afirmar que nossos belos ensinamentos e estilo de vida são
oferecidos sob o embrulho de religião.
A excelência começa com o
reavivamento' e reforma pessoais. Inicia com o compromisso
de representar fielmente a Cristo, de tornar a glória de Deus o
primeiro interesse em nossa vida.
Deus almeja que Seu nome seja
honrado em toda a face da Terra. Este Deus excelente possui
todo o poder e todo o conhecimento. Ele ama perfeitamente e
deseja revelar ao mundo Sua excelência através de você e de
mim, desde que a isso estejamos
dispostos!
As promessas de Deus à nação
judaica são também nossas: "Andarei entre vós, e serei o vosso
Deus, e vós sereis o Meu povo."
"O Senhor te porá por cabeça, e
não por cauda." "O Senhor teu
Deus ... te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus paiS."6
"Sê forte e corajoso", disse
Deus a Josué; "não temas, nem
te espantes, porque o Senhor teu
Deus é contigo por onde quer que
andares."7 Deus estará conosco
enquanto perseguirmos a excelência!
Se cremos em Deus, poderemos ser diferentes, alcançando
mais do que os outros - ou mesmo mais do que nós próprios havíamos alcançado - mais do que
podemos imaginar. Seremos capazes de ver todas as possibilida-

des sob a óptica divina, pois saberemos que Sua ajuda está à
nossa disposição para o alcance
de todo alvo nobre que nos propusermos.
Moisés enviou doze homens para espiarem a terra prometida.
Somente dois consegu4-am ver a
terra com os olhos de Deus. Somente dois acreditaram que Deus
cumpriria Suas promessas através de Seu povo.
Três mil pessoas converteramse no dia em que Pedro pregou,
no Pentecoste - isso depois que
Ele havia recebido o dom do Espírito Santo. Sob o poder deste
mesmo Espírito veremos milhares sendo agregados mensalmente à nossa igreja em outras partes do mundo. Podemos sacudir
nossas cabeças e ficar pensando
que as coisas também deveriam
ser assim em nosso próprio país,
ou poderemos permitir que o Espírito Santo opere mudanças em
nossas vidas e métodos, e isto fará com que sejamos capacitados
a alcançar os milhões de indivíduos que vivem em nosso próprio
continente.
A excelência exige que estejamos totalmente comprometidos
com Deus a todo tempo. Ele espera ansiosamente que sejamos
"agentes que representem ao
mundo Seu Espírito e caráter.
Não há nada de que o mundo
mais necessite que da manifestação do amor do Salvador, mediante a humanidade".8
Creio que Deus tem o Seu sonho. Acima de tudo o mais, almeja que por Seu intermédio sejamos tão excelentes, que Sua glória seja revelada a todos aqueles
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que nos circundam - e será es~
a glória do Deus da Excelência. E
nesta direção que os adventistas
do sétimo dia devem caminhar!
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Gênesis 1:31.
Salmo 8:1; 76:4.
I Coríntios 12:31.
Ellen G. White, Educação, pág.
18
Idem, Patriarcas e Profetas,
págs. 638 e 639 (3! edição).
Levítico 26:12; Deuteronômio
28: 13; 30:5.
Josué 1:9.
Ellen G. White, Parábolas de
Jesus, pág. 419.
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Você Não Possui O Nosso Primeiro Número?
Ele apresentou quatro artigos
que exigem muita reflexão, assim
como bom número de produções
menores.
Para obter seu exemplar, contate o representante regional da
área em que você mora. Veja a
página 2. Ainda devem restar alguns exemplares!

Você Está Mudando?
Envie imediatamente seu novo
endereço a nosso representante
regional. Doutra forma nosso
próximo número não encontrará
você!
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