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Jennifer Knight
Diálogo com uma Consultora Governamental da Austrália
de New South Wales, ao mesmo tem·
po que se registrava como professora no Estado de Western Austrália.
Estudou na Escola de Saúde Pública
da Universidade de Loma Linda, na
Califórnia, e obteve seu grau douto·
ral na Universidade Macquarie, em
Sydney. Em 1988 uniu·se em casa·
menta com James Smith, que exerce
funçào admin istrativa no Departa-
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ennifel' Anne Elizabeth Knight

mento de Serviços COITetivos do Es·
tado de New South Wales.
Jen nifer é uma pessoa disposta e
alegre, cujo vibrante entusiasmo diante da vida e das pessoas fez com que
formasse amplo círcuJo de amizades.
Ela possui excepcionais habilidades
para a organizaÇ<1.o, e aprecia usar

nasceu numa família de médicos

seus talentos em seu trabalho profis·

adventistas do sétimo dia em Sydney,
Austrália. Seus estudos de graduação
foram completados na Universidade

sional e em seu prazeroso envolvi-
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idioma inglês patrocinada pela Di·
visão do Extremo Oriente. Lecio·
nei durante um ano acadêmico e
completei meus estudos uni versi·
tários ao retornar à Austrália.
Mais tarde você passou dois
anos nos Estados Unidos , não
é mesmo?
Sim, obtive o grau de Mestre em
Saúde Pública na Universidade de
Lama Linda e apreciei muito O
tempo que !l=ei nllil.uela comuni·
dade. DepoIS retorneI à Austrália
e lecionei na área de educação de
saúde durante 18 meses. Enb-etan·
to, percebi que deveria obter for·
mação mais avançada a fim de ser
ru:eita no sistema ausb-aIiano.
Qual foi o assun to de sua dissertação?
Minha tese examinou a educação na Ásia e no Pacffico. Analisei particularmente as praxes dos
sistemas educacionais sob uma
variedade de ãngu los.
Depois da universidade, onde
você trabalhou?
Completei meus estudos em
1987 e trabalhei como consultora
junto à Agência Federal Australiana de AlLXlu o - um braço do
governo ausb'aJiano que é respon-
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enny, por bondade compartilhe conosco um pouco de
s eus antecedentes pessoais .
Sou adventista de quarta gera·
ção, com uma rica herança de ado
ventismo em ambos os lados de
minha família . Vá rios membros
da mesma são obreiros denomi·
nacionai s - um de meus avôs, o
Pastor A. W. Knig ht, foi capelão
do Hospi tal e Sanat ório de
Sydney durante mais de 25 anos.
Como você se sentiu ao sair
de uma escola secundária adventista e passar a uma univers idade secular?
A E scola Adventista Secundá·
ria de Sydney tinha cerca de 350
alunos quando ali estudei. Foi pa·
ra mim um grande choque sair de
uma classe de 24 a lunos e passar
a anfiteatros com mais de 1.000
alunos, na Universidade de South
Wales.
Por que você estudou ali?
E mpenhei-me nu m programa
de graduação em artes, de três
anos, mas o intel'l'ompi no último
ano a fim de servir como estudante missionária na rndonésia . Tra·
balhei em Manado, na ilha de Suo
lawesi, onde lecionei na E scola de

mento nas atividades da igreja.
Orgulha·se de ser mulher e oferece

forte apoio à Associação de Mulheres
Adventistas.
Os amigos testificam de seu calo·
rosa amor, evidenciado pelas espontáneas ações cristãs que pratica. Dela
pode-se esperar que apareça, bem cedo pela manhã e sem avisar quanto

à sua chegada, a fim de trazer odes·
jejum a uma pessoa que se encontre
em necessidade.

Quer esteja proferindo conferên·
cias sobre nutrição a casais, ou viven-

do os serviços do culto sabático, ou
planejando um retiro para muJheres,
ou comungando com sua família e
amigos, ou trabalhando em pesquisas
que lhe são exigidas face ao trabalho
de consultora governamental que
exerce, Jenny Knight está saboreando o desafio de utilizar suas energias
para a glória de Deus.

sável pela prestação de ajuda a
países em desenvolvimento. Viajei
muito pela região do Pacífico do
Sul e meus relatórios tiveram
grande impacto em termos da as·
sistência financeira australiana a
esta área. Depois aceitei um tra·
balho de consultaria junto ao Ministêrio dos Transportes, e havendo me ocupado desta atividade duo
crante um ano, comecei a trabalhar
no Parlamento do Estado de New
South WaJes, na Cãmara Superior.
Sou uma das duas pessoas envol·
vidas em consultoria na área de desenvolvimento do Estado. Estamos
fazendo pesquisas para o Parla·
mento e é minha responsabilidade
preparar relatórios e recomendações de polIticos em resposta às
pesquisas. E fascinante estar envolvida a este nível governamental
e ver as mudanças que ocorrem em
virtu de de nosso trabalho.
P ara um adventista na Aust r ália, sua posição é singular.
Sim, não tenho conhecimento
de nenh um outr o adventista en·
volvido em b'abalho parlamentar.
Suas habilidades em pesquisa são de incalculável valor no
t r abalho que você tem feito. O

que dizer de seus esforços em favor da igreja?
A Divisão do Sul do Pacífico da
Igreja Adventista do Sétimo Dia
estabeleceu várias forças-tarefas
com o fito de descobrir formas práticas para se levar a mensagem adventista a pessoas seculares. Está
sendo reconhecido que o evangelismo tradicional nem sempre tem alcançado êxito, particularmente
diante das mentes seculares. O
grupo de trabalho que estou liderando, examina as formas pelas
quais homens e mulheres profissionais e do comércio, adventistas, p0dem ministrar eficazmente a seus
colegas não-cristãos. Definimos a
palavra "ministrar" em sentido
muito amplo, e nem sempre o seu
sentido será puramente religioso.
Não está necessariamente envolvido o ato de apresentar estudos bíblicos?
Inicialmente poderá ser melhor
não oferecer estudos bíblicos,
mas a evolução natural será nesta direção. Como parte de nosso
trabalho, pesquisamos cerca de
430 mulheres adventistas, profissionais e empresárias, tanto na
Austrália quanto em Nova Zelândia. Recebemos uma resposta muito boa. Muitas das mulheres ofereceram sugestões práticas quanto às formas pelas quais elas p0deriam ser envolvidas. Elas também identificaram os recursos necessários para que se habilitem a
alcançar os alvos propostos.
O que diz de seu envolvimento na Associação de Mulheres
Adventistas (AAW)?
A AAW está funcionando há
cerca de quatro anos na Austrália. Com um grupo de amigas. Tenho-me envolvido nesta associação desde seus primórdios. Expandi meu círculo de amizades
através da AAW, e desta forma
cheguei a conhecer muitas mulheres capazes, de todas as idades.
Jenny, ocasionalmente você
apresenta algum sermão?
Sim, sempre que solicitada a fazê-Io. Sinto intensamente que as
mulheres devem ter a oportunidade de apresentar o evangelho.
Creio que temos uma forma um
pouco diferente de fazê-lo, quando
comparadas aos homens, e isto
porque vemos as coisas a partir de
perspectivas diferentes. Sempre

sou fortalecida e estimulada quando ouço mulheres pregando.
De que modo seu esposo se
relaciona com o intenso envolvimento que você pratica, tanto em suas atividades profissionais quanto nas da igreja?
Tenho muita sorte pelo fato de
James oferecer-me grande apoio.
Creio, na verdade, que não haveria casado com ele se não fosse esta sua característica! Quando sou
solicitada a fazer algo na igreja,
procuramos ver formas pelas quais
ele também possa envolver-se, de
modo que procuramos fonnar sempre uma equipe. Muitas vezes ele
é <IU:em está "por detrás das cortinas", onde oferece contribuição de
incalculável valor. Em termos de
atividade profissional, ele também
é um servidor público e se encontra extremamente envolvido com
seu próprio trabalho. Ele aprecia
trahiilluir durante longas horas.
Não nos vemos muito durante a semana, mas sempre nos esforçamos
por dispor pelo menos de uma noite livre, durante a semana, um para o outro.
O que você imagina ver em termos de seu futuro profissional?
Ainda me sinto indecisa. O fato
de trabalhar com políticos abriume algumas oportunidades até
mesmo inesperadas. Entretanto,
sob as circWlstâncias em que me
encontro, seria extremamente difícil entrar na política, como alguém da área, e prosseguir sendo
uma adventista fiel, de modo que
não estou interessada nisto. Contudo, eu gostaria de prosseguir trabalhando dentro da estrutura política; considero esta atividade muito desafiante e recompensadora.
Outra alternativa que me agradaria, seria trabalhar em favor de (ou
diretamente em) países em desenvolvimento. Sinto imensa simpatia
pelos povos destas nações. Tendo
morado na Indonésia e viajado por
todo o Pacífico, sentiria genuíno
prazer em voltar a estes lugares.
O que ajudou você a permanecer adventista enquanto freqüentava a universidade?
Fui bastante afortunada pelo fato de existir um grupo bastante
grande de universitários adventistas em bom número de universidades públicas da Austrália. Havia
sido estabelecida uma sociedade
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de universitários adventistas, e em
minha universidade este grupo era
particularmente forte. Havia cerca de 50 adventistas no campus.
Reunfamo-nos pelo menos uma
vez durante a semana a :fim de estudar a Bíblia, e também com muita freqüência almoçávamos jWltoS.
Um considerável grupo de alunos,
de anos mais avançados, efetuavam um trabalho maravilhoso,
pois velavam em favor dos estudantes dos anos iniciais. Eles funcionavam como nossos "pais e
mães", e não apenas no sentido
social, como também no espiritual
- e isto era algo muito importante. Envolvía-mo-nos em empreendimentos conjuntos nos finais de
semana e nas tardes e tardinhas
de sábado. Gravitávamos em torno de uma igreja, onde encontrávamos toda a nossa "turma". A
sociedade adventista representava
um grupo extremamente apoiador
para mim, naquele grande campus. Foi esta sociedade que me
conservou na igreja, pois aqueles
anos de estudos representaram
um período em que eu realmente
estava verificando as coisas e levantando questões.
O que diria você aos jovens
adventistas que ainda estão envolvidos em cursos superiores,
em faculdades e universidades
- e especialmente às estudantes do sexo feminino?
Tenho visto muitas jovens universitárias um tanto desiludidas
com o papel que a igreja tem designado às mulheres. Eu insistiria em que estas jovens carreassem seus esforços e energias no
sentido de operar mudanças positivas no sistema. Em geral,
contudo, apelaria a que os jovens
mantivessem a sua posição, a
despeito de qualquer coisa. Vale
definitivamente a pena conservar-se em pé e acariciar o cristianismo e o adventismo, ainda que
sobrevenham tempos em que coisa alguma pareça fazer sentido.
Thomas H. Ludowiei
Thmrt..as H. Ludmuici (D. Min., Andrews University) e su.a esposa Pam,
wnstituem uma dupla de capelães junto ao Hospital Adventista de Sydney,
em New Smdh Wales, Austrália.
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