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Religião e Revolução
na China
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poder pelos comunistas em 1949,
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aos viciados em ópio e aos bomapresentada aos chineses como a
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bardeios em tempo de guerra "Libertação", Mao declarou que
au.xílio não deve ser dirigido à
sempre me intrigaram e me insa religião dividia a fidelidade das
piraram a desejar obter minha
construção de novas igrejas ou ao
pessoas e que elas deprópria aventura na China.
veriam acreditar soA oportunidade surgiu
mente no comunismo.
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Meus alunos identifique terminei a graduacam isto como materiação em Inglês no Pacific
lismo - crença apenas
Union College e fui solinaquilo que é tangível.
citada a iniciar um proA religião não desapagl'ama de treinamento
receu totalmente após
em língua inglesa no
a Libertação, mas lá
Hospital Anzhe n, em
pela metade dos anos
Beijing. Meu plano era
sessenta ela passou a
gastar três meses ensiser estigmatizada como
nando e desenvolvenburguesa. A Revolução
do um currículo para o
Cultural começou cohospital, estendendo demo um levantamenpois o programa a uma
to estudantil, e duranescola de nível superior
te aquele tempo, tudo o
americana. Em virtude
que tivesse a ver com a
da violenta supressão do
cultura ocidental - inmovimento democráticlusive a religião - foi
co em começos de junho
essencialmente banie diante da ameaça de
do. Esta autoproclaguerra civil, tive de parmada Guarda Vermetir cinco semanas mais
lha demoliu todos os
cedo.
símbolo s religi osos ,
Como professora de indestruiu Bíblias e "criglês, percebi que possuía
ticou" as pessoas em
uma oportunidade singuvirtude de suas crenlar de mergulhar na culças. ("Crítica", no catura chinesa, o que não
so, é um eufe mi sA autora (ii esquerda), com seu grupo de alunos de
seria o caso de um turismo chinês para ampla
inglês, próximo a Beijing .
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gama de punições, chegando à
tortura.)
A maioria de meus alunos,
cujas idades variavam entre 30 e
55 anos, experimentou a repressão da Revolução Cultural na situação de adolescentes ou jovens
profissionais e, conseqüentemente, pouco ou nada conheciam de
religião. Todos tinham consciência das religiões ocidentais, e alguns conheciam algo sobre o cristianismo, mas nenhum deles jamais ouvira falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma vez
que cresceram numa cultura
ateísta, onde o líder do país era
reverenciaJo em lugar de Deus,
não lhes é possível compreender
nosso conceito de Deus. Alguns
disseram que foram praticamente obrigados a descrer de qualquer Deus. O governo era a única entidade digna de confiança.
Com as refor mas ocorridas na
Chi na durante os últimos dez
anos, contudo, e sendo hoje poucas as restl-ições no tocante à religião, o cristianismo novamente
começa a fazer-se presente nas
vidas das pessoas e a desper tar
o in teresse das mesmas.
Às igrejas cristãs é agora permitida a ex istência na China, sob
os termos do Movimento dos
"Três Autos". E ste requer que
uma Igreja seja autodmgida,
auto-sustentada e autopropagada. Portanto, deve ela ser dirigida por pessoas chinesas, totalmente desvinculada, do ponto de
vista financeiro, de qualquer fonte do exterior, e seu crescimento deve resul tar do apelo que
exerça sobre o povo - não através do trabalho de missionários.
O proselitismo é estritamente ilegal. O ar tigo 46 da Constituição
Chinesa adotada em 1978 diz:
" Os cidadãos desfrutam de liberdade para crer na religião e também para não crer nela e propagar O ateísmo." E ntretanto, igrejas cristãs de todo o mundo têm
facilitado sua penetração no país
ao envial'em professores de inglês, agentes comerciais e outros
indivíduos.
Meus alunos manifestavam
curiosid ade quanto à prática das
religiões ocidentais e começaram
a fazer-me perguntas, iniciando
com aspectos relativamente sim28

pies. As pessoas realmente
oram? De que forma elas oram em voz alta, cochichando, em pé,
ajoelhadas, na igreja, nos lares?
Esperam elas que de alguma forma Deus as atenda? O gue as pessoas fazem na igrejf!:? O que o ministro diz ao povo? A medida que
as perguntas foram se tornando
mais e mais difíceis, compreendi
que o interesse deles era mais filosófico do que teológico. Queriam saber como é a nossa cultura e porque ela estimula as pessoas a CI'erem na religião, e de
que modo utilizamos a religião
paJ'a compreender alguns dos
mistérios morais.
Perguntei se algum deles acreditava em Deus, e todos imediatamente rei:ponderam que NÃO.
Quando estiquei o assunto um
pouco mais, perguntando por
que, um homem respondeu em
tom quase brutal: "Não creio em
Deus. Na verdade, creio que isto
é estúpido. A ciência é a única explanação do mundo e das pessoas, e creio que algum dia a ciência provará que Deus não existe." Umas poucas pessoas sacudiram a cabeça, assentindo , e indicaram que muitos chineses pensam desta forma. Um homem
aJlrmou acreditar que a única razão pela qual os jovens freqüentam igrejas é por curiosidade.
A curiosidade chinesa em conhecer algo a respeito do cristianismo, creio eu, é por vezes equivocadamente entendida como
avidez por aceitar novas crenças.
O chinês realmente é ávido por

aprender muitas coisas, mas só
vagarosamente aceita novas
idéias. Em vários sentidos, o cristianismo é Símbolo do pensamento ocidental, e se uma pessoa chinesa professa crer em Deus, passa a ser visto como um pensador
radical, sendo imediatmente colocado sob suspeição pelo governo. Meus avós falavam de "cristãos do arroz", que professavam
haver-se convertido tão-somente
pai-a obter benefícios pessoais
econõmicos. Agora, o estilo de vida cristão não parece, aos olhos
dos chineses, trazer-lhes mais benefícios do que outras formas de
religião - inclusive o ateísmo .
Adicionalmente, muitas pessoas
ainda estão cautelosas quanto ao
policiamento governamental de
suas crenças. Entretanto, relatórios recentes indicam que o número de membros das igrejas está crescendo, e que mais de 10
milhões de pessoas uniram-se às
igrejas cristás - um número impressionante, até o momento em
que você se dá conta de que ele
representa apenas um por cento
da população.

Tive uma
oportunidade única
de entrar em cantata
com a cultura
chinesa_
Com a crescente curiosidade
acerca da I'eligião na China, cresce igualmente o interesse por outras idéias ocide ntais, especial-

Anne marie Hamlin na Praça da Paz Celestial em junho de 1989.
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mente a democracia. Minhas pró·
prias impressões sobre os even·
tos da última primavera' foram
obtidas tanto dentro qua nto fora
da sala de aula - observando as
marchas de demonstração e a
imensa ocupação da Praça da Paz
Celestial, além do debate do as·
sunto com meus alunos e amigos
chineses.
Na noite de 27 de abril fiquei
debaixo de uma ponte em Beijing
e obser vei enquanto a multIdão
surgiu, numa das maiores mar·
chas da história da China. As peso
soas começavam a reivindicar
seus direitos cidadãos, sob for·
mas nunca dantes observadas.
Marchas de protesto prossegui·
ram quase que diariamente, e os
estudantes apresentaram uma
lista de reivindicações, inclusive
seu desejo de um diálogo entre
seus representantes e os líderes
nacionais. Meus alunos e eu de·
batíamos diariamente os eventos.
Eles se mostravam preocupados,
durante a greve de fome, com
respeito à ausência de resposta
por parte do governo. Este silên·
cio, associado ao caráter pacífico
e à organização das manifesta·
ções, alimentaram minhas espe·
ranças e as de muitos outros,
quanto à possibilidade de surgimento da democracia na China.
Quando o Primeiro·Ministro chi·
nês declarou, aos 20 de maio, que
Beijin se encontrava sob lei mar·
cial, ninguém sabia o que esperar.
Sentei em minha sala sem saber
o que isto significava para mim e
minha estada na China; entretanto, nada aconteceu, e os dias iam
decorrendo sem novidades.
Repetidamente eu ia à Praça
da Paz Celestial, e ali estive na
tarde de sábado, dia 3 de junho,
poucas horas antes que as tropas
a ocupassem. Dois dias antes,
desconsiderando advertências de
amigos bem·intencionados, eu
andara de bicicleta pela cidade,
indo ver a estátua da deusa da
Democracia. Era uma figura glo·
riosa, ainda mais simbólica do
que a Estátua da Liberdade, na
entrada do porto de Nova Iorque.
Sua brilhante cor branca mostrava a esperança do povo chinês .
Seus braços, ambos erguidos en·
quanto carregavam uma tocha,
mostravam que todas as pessoas

trabalhavam juntas pela democracia. A praça encontl"ava·se em
paz naquela tarde, enquanto sons
do "Ode à Alegria", de Beetho-

Na qualidade
de cristãos, temos
um importante
dever para com
a China,
ven, alcançavam os ouvidos dos
turistas, tanto chineses quanto estrangeiros, Deixei a praça com a
expectativa de retornar no domingo. Naquela noite, enquanto vol·
tava paJ-a minhas dependências na
porção norte de Beijing, percebi a
presença militar na cidade. Contudo, não foi senão na manhã se·
guinte que veio a tornar·se conhe·
cida a extensão da violência.
O massacre despertou variados
humores e opiniões - sempre em
variedades de horrol' e descren·
ça. Aqueles dentre os meus alu·
nos que conseguiram chegar à
aula no dia seguinte, falaram em
tons amargos e choral'am. Certa·
mente eles não esquecerão a vi 0DIÁLOGO 1 • 1990

lência dos dias 3 e 4 de junho, co°
mo também não poderão fazê·lo
os bilhões que, em outras partes
do mundo, antecipavam o êxito
deste esforço pela liberdade e de·
mocracia na China.
A Igl'eja Adventista do Sétimo
Dia possui presença limitada na
China. Entretanto, a Agência de
Desenvolvimento e Recursos Ad·
ventista (ADRA) iniciou diversos
projetos de desenvolvimento em
vilas remotas, o que representa·
rá tanto alimento quanto oportu·
nidades de renda para os habitan·
tes da área. Na cidade de Suzhou,
perto de Shangai , foi solicitado
aos adventistas que estabeleces·
sem um centro médico, que pOSo
teriormente será operado pelos
próprios chineses.
Estes projetos representam uma
excelente forma de trazer ajuda
ao povo chinês, e uma vez que é
próprio da natureza chinesa crer
antes em atos que em palavras,
será o carinhoso e ampal'ador Ct1S'
tianismo que lhes trará o maior
auxílio, Ao lado de nossa respon·
sabilidade em melhorar a qualida·
de de vida destas pessoas através
de assistência à saúde e projetos
de desenvolvimento de recursos, é
nosso dever apoiar a aquisição e
manutenção da liberdade e dos di·
reitos humanos da China. Liberda·
de significa muitas coisas - o di·
reito de pensar, o direito de crer,
o direito de expressar·se. Quando
estes direitos são negados, o mes·
mo ocorre com o crescimento
mental e espiritual.
Embora a luta pela democracia
tenha sido derrotada em 1989,
muitos chineses estão quietamen·
te esperançosos de que o movi·
mento se manifestará novamen·
te. Crêem que a liberdade com O
tempo ocorrerá na China. Tal li·
berdade também trará consigo
um renovado interesse pelo cris·
tianismo e a sua aceitação entre
o povo chinês,
. Outono. no hemisfério sul. dutor.
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