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M

ei Zhang, senhora chinesa
de 28 anos de idade, e que
trabalha em seu doutoramento
em Física junto à Universidade
de Michigan, sentiu-se muito feliz quando l-'eter e Jane Sims a
convidaram ao seu lar num fim
de semana. O casal Sims orou para que a hóspede pudesse observar de modo vivo e real o cristianismo que praticavam, e lhes fizesse perguntas com respeito à fé
cristã. Assim, mal lhes foi possível esconder a excitação quando
contaram a Mei o que Cristo representava pessoalmente para eles.
"Como posso aprender mais a
respeito deste Cristo?" perguntou
ela. Pouco mais tarde, enquanto assentados à mesa da sala de jantar,
pareceu-lhes que Mei estava mais
interessada em ouvir do que em
comer. "Como posso coriliecer a
Deus?" interrogou ela novamente.
Peter, oficial judiciário, explicou como Cristo havia transformado a sua vida. Quando ele e Jane se conheceram no colégio, Peter era indiferente para com
Deus. Através da perseverança e
amor de Jane por ele, Peter chegou a reconhecer a Cristo como
seu Salvador pessoal.
"Foi algo extraordinário", recorda Jane, professora e mãe de dois
adolescentes. "Mei demonstrou-se
totalmente aberta, pesquisadora
sincera. Suas questões tinham a
ver com os princípios básicos do
cristianismo. Posso assegurar-lhes
que ela estava realmente interessada diante de nossas respostas."
Embora Mei não tenha tomado
. uma decisão em favor de Cristo,
concordou em manter-se em contato com Peter e Jane. São de Jane as palavras: "Estou orando para que ela tenha chegado a conhecer pessoalmente a Cristo quando
chegar a ocasião de retornar à
China, no próximo ano. Também
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estou orando pela família de Mei."
Yvette, budista de 18 anos de
idade, tomou a decisão em favor
de Cristo em virtude de haver sido convidada a uma viagem campal por um grupo de ami~os cristãos. Ela se achava SOZInha no
campus da Universidade de Connecticut, pois chegara recentemente de Hong Kong. Um ano
mais tarde, transferiu-se para o
Kettering College of Medical
Arts. Enquanto ali se encontrava,
um grupo de companheiros adultos, patrocinados por Horace Kelleys, de Dayton, Ohio, convidou
Yvette a unir-se a eles. Ela observou o profundo amor cristão desse grupo em ação, de modo que
solicitou estudos bíblicos. Dois
anos mais tarde, tornou-se cristã
adventista do sétimo dia. Através
das providências do Senhor, alguns anos mais tarde veio a
tornar-se esposa de um pastor adventista.
Ministrando a Estudantes
Estrangeiros

Mei Zhang e Yvette representam mais de um milhão de homens e mulheres, provenientes
de mais de 180 países, e que
atualmente vivem nas cidades
das Américas, Europa Oriental e
Ocidental e Austrália - freqüentando faculdades e universidades, obtendo treinamento em bases militares, servindo a governos estrangeiros e ocupados em
negócios. Todos eles estão tentando conviver com uma cultura
que lhes é totalmente estranha.
Estudantes estrangeiros vêm
porque o país de seus estudos
tem algo a oferecer-lhes. A educação e experiência profissional
que recebem, abre-lhes as portas
ao voltarem a seus países de origem, lançando-os para o nível suDIÀLOGO 1 - 1990

perior da sociedade que deixaram
para trás. Muitos destes estudantes são colocados em posições de
grande destaque, em variados
campos de atividades - medicina, administração, ensenharia,
agricultura, educação, CIência militar ou física nuclear.
Os estudantes internacionais
cuja vida influenciarmos, exercerão esta influência em seu país
natal. Mesmo a simples amizade
com estes estudantes exerce tremendo potencial no sentido de
enriquecer as vidas - a nossa e
a deles. Este potencial é o de
compartilhar com eles o poder
salvador de nosso Senhor e da
Tríplice Mensagem Angélica.
Ellen G. White fala da grande
importãncia de se trabalhar entre os estrangeiros que aportaram em nosso país:
"Deus em Sua providência
trouxe homens às nossas próprias portas, e os lançou, por
assim dizer, em nossos braços,
para que aprendessem a verdade, e fossem habilitados a
fazerem uma obra que não podíamos fazer, em levar a luz a
homens de outras línguas.
"Muitos desses estrangeiros
aqui estão pela providência
de Deus, a fim de que tenham
oportunidade de ouvir a verdade para este tempo, e receber um preparo que os habilite para voltar a sua própria
terra como portadores de preciosa luz, que resplandece diretamente do trono de Deus"
(Ellen G. White, Seroiço Cristão, pág. 200).
Lendo o livro de Atos, encontramos dois grandes padrões de
ação missionária: o primeiro, mediante o qual Deus envia a igreja
para onde o mundo está; e o outro, em que Deus envia o mundo
para onde está a Sua igreja. In-

felizmente, este último padrão é
muitas vezes esquecido.
Por Que Devem os
Adventistas Envolver-Se

Algumas das razões pelas quais
você deveria considerar a possibilidade de envolver-se neste ministério, são as seguintes:
• Os cristãos adventistas podem
tornar-se missionários de tempo parcial no conforto de seus
lares.
• Sua igreja local pode experimentar progresso correspondente à experiência missionária
estrangeira, sem, contudo, ter
de realizar grandes investimentos financeiros.
• No momento em que sua congregação se envolver nesse tipo de ministério, os membros
desenvolverão um senso mais
profundo de missão, e isto os levará a fazer muito mais do que
apenas doar dinheiro diante de
algum apelo ocasional.
• Feriados e outras ocasiões especiais adquirem significado especial quando compartilhados
com seus amigos estrangeiros.
• Você pode colocar seus filhos
em contato com outros povos e
culturas, e isto dentro dos pró-o
prios limites de seu lar.
• O Ministério da Amizade Adventista Internacional provê
aos casais mais idosos da igreja local a oportunidade de companheirismos e de testemunho
cristão (na maioria das culturas
estrangeiras, os cidadãos mais
idosos são os membros mais
respeitados da família).
• Missionários que retornam do
estrangeiro estão em excelente posição para ministrar em
favor dos estudantes provenientes dos países em que tais
missionários trabalharam.
• Futuros missionários podem
desenvolver suas habilidades
transculturais.
Como Desenvolver Uma Equipe

Uma vez que você e um grupo
de sua igreja tenham percebido
a possibilidade de desenvolver, a
nível local, o Ministério da Amizade Adventista Internacional,
deve-se buscar a formação de

uma equipe. Seu tamanho variará de acordo com o tamanho de
sua congregação e da estratégia
que você escolher. Qualquer igreja que se situe perto de uma faculdade ou universidade, pode
iniciar esse tipo de ministério.
Não lhe é necessário estabelecer
em primeiro lugar um ministério
no campus; entretanto, tal iniciativa poderá operar em íntima
união e cooperação com o ministério do campus.
Os dois seguintes cargos são
necessários para desenvolver eficazmente e coordenar um ministério viável:
A. Coordenador da Amizade
Internacional. Ele ou ela deve
localizar estudantes internacionais que desejam desenvolver
amizades com os cidadãos locais;
ajudar a pôr em contato esses estudantes com os Partilhadores de
Amizade de nossas igrejas;
apoiar as relações em andamento; e enviar a todos os estudantes estrangeiros, em retorno a
seus países, informações a respeito do Ministério da Amizade Adventista Internacional.
B. Coordenador dos Partilhadores de Amizade. Ele ou ela deve recrutar e desenvolver, a partir de dentro da igreja, um grupo
de Partilhadores de Amizade, cujo compromisso seja no sentido de
promover a genuína amizade com
estudantes internacionais; promover o crescimento espiritual na vida destes estudantes de outros
países que se acham envolvidos
com o Ministério da Amizade Internacional de nossa igreja.
Como Iniciar Este Ministério
em Sua igreja

A abordagem seguinte permitirá que você inicie, a nível local,
o Ministério da Amizade Internacional:
1. Localize estudantes/professores internacionais interessados.
• Obtenha nomes de pessoas interessadas de cada universidade ou faculdade, a partir do escritório do orientador de estudantes estrangeiros.
• Aja em conjunto cpm o Ministério Adventista do campus, se
este existir, com a finalidade de
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localizar estudantes/professores estrangeiros interessados.
• Descubra os membros de sua
congregação que estejam envolvidos com o campus, quais
sejam, professores, instrutores,
funcionários, etc.
• Ofereça-se para acompanhar um
estudante estrangeiro em alguma atividade a ser executada.
2. Recrute Partilhadores de
Amizade.
• Convoque uma reunião geral a
fim de expor o funcionamento
deste ministério.
• Peça a cada membro interessado que preencha o Questionário
de Resposta do interessado.
3. Orientação e Treinamento
dos Partilhadores de Amizade.
• Apresente amplo estudo sobre
como tornar-se amigo de um
estudante internacional.
• Complete os Questionários de
Partilhadores de Amizade.
4. Encontro dos Partilhadores de Amizade com os estudantes internacionais.
• Analise a distância entre o lar
de cada Partilhador de Amizade e seu amigo (sua amiga) estrangeiro(a).
• Faça combinar interesses ocupacionais, preferências pessoais, interesses em atividades recreativas ou facilidade para o uso
dos idiomas.
5. Organize atividades eclesiásticas para os seus amigos
internacionais.
6. Treine os Partilhadores
de Amizade no sentido de conduzir um estudante internacional a
Cristo e também à união com a
irmandade da Igreja Adventista
do Sétimo Dia.
7. Organize uma classe da
Escola Sabatina para os estudantes internacionais.
8. Leve à conversão os estudantes internacionais •
9. Avalie o crescimento espiritual de cada estudante internacional participante.
10. Prepare cada estudante
internacional adventista para
ser uma testemunha ativa quando retornar a seu país de origem.
11. Envie o nome de cada estudante internacional em retorno à pátria, ao Dr. Dayton
Chong, Diretor do Ministério da
Amizade Adventista Internacio25

nal. (Veja o seu endereço ao final
deste artigo.) Ele procurará conectar todo estudante ou profissional em situação de retorno,
com a respectiva missão, associação ou união.
Atividades

Em adição a um programa de
conservação espiritual e companheirismo na igreja, as seguintes
atividades podem ser utilizadas a
fim de fomentar o desenvolvimento de amizade, companheirismo e discipulado:
• Refeições conjuntas de toda a
igreja.
• Filmes e fitas de vídeo cristãs,
seguidas de debate.
• Retiros espirituais para os Partilhadores de Amizade e seus
amigos internacionais.
• Fim-de-semana e Feira de Alimentos Internacionais, patrocinados pela igreja e pelos estudantes internacionais.

• Comemoração de feriados especiais. Explique brevemente
por que eles estão sendo celebrados.
• Programas sociais, tais como
piqueniques, viagens de tw1smo ou pelos campos, veleJamento, acampamentos, pequenas festinhas, etc.
As amizades estabelecidas através destas atividades trazem consigo um enorme potencial. O Jornal da Amizade Internacional será preparado a fim de assegurar
o compartilhamento de experiências e a comunicação entre os estudantes internacionais e seus
Partilhadores de Amizade.
O êxito do Ministéiro da Amizade Adventista Internacional em
qualquer igreja ou ministério de
campus requer planejamento,
comprometimento, trabalho de
equipe e disposição de deixar-se
conduzir pelo Espírito Santo.
Através do Ministério da Amizade Internacional você poderá de-

sempenhar uma parte no sentido
de alcançar com as novas de Jesus os milhões que vivem nos territórios não-penetrados deste
mundo. Tudo o que se requer de
você é um coração aquecido, um
lar centralizado em Cristo, tempo
para compartilhar, esperança e fé.

Dayton Chong (Ed. D., Andrews
University) nasceu em Cingapura.
Ao lado de sua esposa Yvette (enfermeira graduada pelo Kettering College of Medical Arts), nascida em
Hong Kong, fundou o Ministério da
A mizade Adventista Internacional
(cuja sigla em inglês é AIFM). Os leitores interessados em obter um manual que descreve de modo mais amplo este programa de evangelismo ou
em estabelecer arranjos para a apresentação de um seminário sobre como começar o AIFM (ou MAAI, em
português) a nível local, poderão contactar o casal Chong através do endereço: 18150 Lincoln Dr., Lathrup
Village, MI 48076. Telefone: (313)
569-0482 (Estados Unidos).

EM AÇÃO
Divisão da África Oriental

A

Divisão da África Oriental tem
aproximadamente 6.000 estudantes adventistas freqüentando
universidades públicas. Cinco das
nossas uniões - União do Zambesi,
em Zimbábue; União Africana Oriental, no Quênia; União Tanzaniana;
União de Zâmbia e a região de
Botswana - possuem capelães universitários empregados a fim de
ministrar às necessidades dos estudantes de suas universidades. É
desejo da Divisão da África Oriental empregar capelães nas demais
uniões em um futuro próximo.
Os capelães estão envolvidos na
coordenação de muitas atividades
para os estudantes de suas áreas.
Dentre estas, podemos destacar a
Semana da Juventude. Não existem aulas durante esta semana.
Em lugar das mesmas, os estudantes são estimulados a envolver-se
em serviços comunitários, dentre
os quais se incluem a construção de
pontes e rodovias e a construção de
casas para os idosos e pobres.
Seminários são dirgidos regularmente sobre tópicos de interesse
dos estudantes, tais como Noivado
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e Casamento, Dependência de Drogas e Alcoolismo, Temperança,
Nutrição, Conquista de Almas, e
Métodos Para a Administração de
E studos Bíblicos. Estes seminários
não apenas aproximam nossos estudantes adventistas, como também estimulam seu crescimento
espiritual e os preparam para servirem à igreja.
Os estudantes são estimulados a
visitar seus colegas nos dormitórios, oferecendo estudos bíblicos.
Como resultado desse tipo de contato com os colegas, cerca de 200
batismos foram relatados no último ano.
Os estudantes adventistas são
igualmente estimulados a unir-se à
igreja local, envolvendo-se na condução da Escola Sabatina e preenchendo outros cargos na liderança
da igreja, como anciãos, diáconos
e diaconisas, ou assumindo outras
tarefas que lhes sejam solicitadas
pelos oficiais das igrejas.
Todos os anos ocorrem conferências especiais no mês de dezembro,
entre 6 a 10 dias de duração. O propósito destas conferências é fazer
com que os jovens adventistas que
freqüentam universidades não-adDIÁLOGO 1 - 1990

ventistas, se reúnam para companheirismo e crescimento espiritual.
Oradores convidados, incluindo
pastores, educadores e médicos,
são trazidos a estas reuniões campais com a finalidade de instruir e
ministrar aos alunos. Como resultado desse tipo de encorajamento,
temos hoje cerca de 30% dos estudantes universitários seguindo
um programa de estudo diário da
Bíblia.
Nossa esperança é de que, ao nos
envolvermos com os estudantes
adventistas que estudam em universidades públicas, possamos assegurar seu desenvolvimento espiritual e assim prepará-los para o
serviço cristão. Desejamos estimular os estudantes "a usar para o
mais elevado, santo propósito os
talentos que Deus lhes deu, para
que possam realizar o maior bem
neste mundo. Os estudantes precisam aprender o que significa ter
um alvo real na vida, e obter uma
exaltada compreensão do que significa a verdadeira educação" (E 1len G. White, Mente, Caráter e Personalidade, pág. 341.).

Tommy Nkungula

