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Anne-Marie Langvall Olsen
Diálogo com uma Professora Adventista da Noruega

Birthe Bayer

A

nne-Marie Langvall OIsen leciona lnglês na Universidade de

Trondhein - a segunda maior insti-

tuição do gênero da Noruega, localizada numa cidade fundada pelo rei
viking Olav Tryggvason em 997_ Ela
provém de urna notável família no-

rueguesa de educadores adventistas

do sétimo dia.
Em seguida a sua graduação na escola secundária, com distinção em In-

glês, ela freqüentou o Newbold College, na Inglaterra. Aplicou também
um ano nos Estados Unidos, estu-

dando Inglês mediante o uso de uma
bolsa Fulbright, antes de retornar à
Noruega a fim de estudar na Univer-

sidade de Oslo_ Em 1968 ela recebeu
a graduação em idioma inglês, com
formação secundária em alemão e

lingüística.
Depois de lecionar inglês na faculdade estadual de Bergen, Noruega
Ocidental, incorporou-se à Universi-

dade de Trondheim em 1969_ Ali ela
ensinou fonética, gramática inglesa

e história do idioma inglês desde
aquela época até o presente - com
exceção do período em que se dedicou a estudos doutorais em Londres.
Durante este perfodo ela casou com
Palen Olsen, ministro dinamarquês,
e mais tarde passou um ano em Je-

rusalém, para onde ele foi chamado
como pastor. O casal tem duas filhas,
Elizabeth e Christe!.
Embora não esteja empregada numa universidade adventista, AnneMarie tem-se envolvido com o sistema educacional adventista. Presen-

temente ela é membro do Newbold
College Board of Governors. Sua
atuação neste posto tem sido muito
apreciada. Talvez a providência tenha decidido que ela, uma vigorosa
adventista do sétimo dia, servisse

em nossa escola secundária da
Noruega; meu pai também atuou
como preceptor e deão acadêmico- Fui batizada por meu professor de Bíblia, V. Norskov OIsen,
enquanto freqüentava a escola
secundária adventista da Dinamarca_ Posso afirmar com firmeza que meus dedicados pais, ao lado de professores cristãos, me
ofereceram visão profissional e
cristã.
O que fez com que você escolhesse o ensino do Inglês como
profissão?
Ao ler os livros de E llen White
desde tenra idade - primeiro em
norueguês, e depois em dinamarquês e sueco, em vista do limitado número de livros traduzidos
para o norueguês - em breve desejei poder lê-los no idioma original. Isto despertou meu apetite
por um estudo mais íntimo deste
idioma e pelo estudo das versões
inglesas da Bíblia. Efetivamente,
minha tese junto à Universidade
de Oslo teve a ver com alguns aspectos lingüfsticos da King James Version de 1611 e da New
English Bible de 1961Qualquer pessoa, até mesmo
você própria, poderia esperar
que seu destino seria lecionar
em alguma escola superior adventista, o que não ocorreu.
Por quê?
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profissionalmente fora do âmbito da
igreja.

P

or bondade, fale-nos acerca
de suas bases adventistas_
Como adventista de terceira
geração, nasci "dentro da igreja". Papai e mamãe lecionavam
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Enquanto eu empreendiaestudos de grau avançado junto à
Universidade de Oslo, uma vaga
de professor em nosso colégio da
Noruega foi aberta, e todos consideravam como certo que eu
preencheria este posto. Enquanto isto, outro graduado adventista, com aproximadamente a mesma área de estudos e uma família a sustentar, finalizou seu curso de estudos alguns meses antes
que eu, e ocupou a vaga_ Assim,
quando fui abordada por meus
professores, durante os exames
finais, a respeito da ocupação de
uma vaga magisterial na universidade, senti-me livre , na verdade, quase sob a obrigação, de considerar esta oportunidade totalmente inesperada. O caminho era
tão diferente daquele que eu sempre pensara trilhar, que tão-somente pude ver a mão divina em
tudo isto_ Até hoje prossigo crendo que fui colocada aqui tendo em
vista um propósito_
Como foi a vida acadêmica
para você, uma jovem adventista do sétimo dia?
Durante os anos de estudante
estive tão intensamente envolvida com as atividades dos jovens
na minha igreja, que em nenhum
momento enfrentei problemas
com os aspectos sociais da vida
estudantil; tive, sim, alguns problemas com aulas e exames agendados para as horas do sábado.
Houve algumas disciplinas que eu
muito gostaria de haver cursado,
mas não pude fazê-lo porgue só
eram administradas nas nOltes de
sexta-feira ou nas manhãs de sábado_ Entretanto, um de meus
professores sentiu-se tão preocupado pelo fato de eu perder sua
aula dupla todas as sextas-feiras
à noite, que bondosamente se
ofereceu para repetir os aspectos
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principais das aulas na manhã de
segunda-feira, e isto durante todo o curso. Ele o fez sem qualquer tipo de remuneração.
A fim de evitar problemas de
exames aos sábados eu notificava o encarregado dos exames logo ao início dos cursos, indicando quais eu planejava realizar. Os
responsáveis sempre arranjaram
as coisas em meu benefício, até
que cheguei à etapa final, que
ocorreu no outono - e este possui curtas tardes, inclusive a de
sexta-feira.
Muitas vezes nossos dias de
exames envolviam oito e mesmo
dez horas de atividades. Tornouse impossível que o departamento programasse todos os exames
sem utilizar horários tanto da
sexta-feira quanto do sábado.
Mas como programar um exame
de dez horas de duração se a tarde outonal de sexta-feira é tão
curta?

O que você fez?
O Senhor abriu uma porta
aquele ano. Em meu favor, o pessoal encarregado dos exames ofereceu-se voluntariamente para
começar mais de uma hora mais
cedo naquele dia, permitiram que
eu iniciasse as respostas em sua
sala antes de se dirigirem para a
sala de aula onde os demais alunos esperavam pela prova, que
para eles começaria às nove horas da manhã. Foi um sentimento estranho retirar-me da sala de
aula mais de três horas antes do
horário previsto para o fim dos
exames, mas aquela hora extra
no início da manhã permitiu-me
a chance de finalizar meu exame.
(O pessoal encarregado dos exames sentiu-se muito orgulhoso ao
receber os re~tados de meus
exames finais!) Como estudante, compreendi que as pessoas,
ao verem que você é sincero e
procura fazer o melhor, criam
condições fora da rotina a fim de
ajudar você a resolver seus problemas.

Que conselho daria você a
alunos adventistas de universidades públicas no tocante ao
sábado e exames neste dia?
Sejam fiéis e coerentes. Se um
único estudante adventista aceita sentar na sala de aula e reali24

zar um único exame do dia de sábado, será muito mais difícil convencer professores e encarregados de exames de que outros estudantes adventistas não estão
preparados a fazer o mesmo. Demonstre consideração por todo
trabalho envolvido na modificação de uma data de exames; não
se retrate um dia antes do exame, tal como ocorreu com um de
nossos estudantes. Alguns membros da igreja têm muitas histórias a contar quanto à pressão e
discriminação que enfrentaram
em escolas públicas em virtude
de suas crenças. Tive a felicidade de jamais haver enfrentado
esta experiência. Penso, porém,
que muitas vezes nós mesmos somos a causa de nossas dificuldades. Creio que podemos fazer
muito a fim de facilitar as coisas
para nós e também para os outros, sempre que tivermos de solicitar privilégios e arranjos especiais em virtude de nossa fé.

na cama à noite, muitas vezes tenho de retornar aos meus livros
ou à correção de trabalhos de alunos. Contudo, o segredo de minha sobrevivência tem sido o
compartilhar das tarefas domésticas com um esposo que está disposto a fazer mais gue aquilo que
lhe cabe no cuidado dos filhos e
nas obrigações do lar. Durante
todos estes anos temo-nos alternado nas atividades de casa - ele
sai quando eu chego à tarde exceto durante um ano, quando
duas jovens adventistas se alternaram no cuidado das meninas
durante minhas horas de trabalho. Acredito ser importante estabelecer claramente as prioridades. As crianças se encontram
sob nosso cuidado durante um período tão curto! Se as negligenciarmos, jamais teremos a oportunidade de corrigir o erro.

Seus colegas de profissão e
seus alunos conhecem as suas
convicções religiosas?

Antes de ingressar na universidade lecionei durante um ano
em nosso colégio da Noruega, onde tanibém atuei num comitê de
avaliação, ao lado de representantes da Divisão Trans-Européia e da Associação Geral. Sou
a presidenta da comissão escolar
de nossa igreja local, e durante
mais de cinco anos tenho sido
membro da Junta de Administradores do Newbold College. Minha
experiência com uma variedade
bastante ampla de comitês, em
vários níveis, num ambiente nãoadventista, tem representado
uma base útil para o serviço que
presto à igreja.

Sim, muitos deles as conhecem,
embora durante a maior parte do
tempo eu venha sendo a única adventista em minha instituição.
Eles me têm apresentado muitas
perguntas, e alguns colegas contribuem fielmente com a nossa
campanha de recolta missionária
a cada outono - alguns até mesmo me agradecem o privilégio de
poderem participar.
Uma das formas pelas quais tenho me livrado de aulas às sextas-feiras à noite e dos exames
aos sábados, é mediante a disposição voluntária em preparar o
esquema de exames do departamento. Também procuro estimular a boa vontade ao fazer sempre um pouquinho mais do que de
mim se espera.

De que modo lhe é possível
equilibrar as atividades profissionais com a vida doméstica?

Dou prioridade à minha família, e estou pronta a sacrificar toda atividade profissional que escape às estritas horas de trabalho enquanto nossas filhas ainda
estiverem em nível escolar básico. Quando elas já se encontram
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Tem você se envolvido com a
educação adventista na qualidade de profissional?

Como você se relaciona com
a vida de sua congregação?
Relacionamentos íntimos em
nível de igreja e, particularmente, participação ativa na Escola
Sabatina,· têm sido da maior importância, e isto foi particularmente verdade em meus dias de
estudante. Tem sido essencial a
meu desenvolvimento pessoal e a
fim de ajudar-me a manter o
equilíbrio' como pessoa e como
cristã. Também necessito da
igreja em minha vida profissional, e particularmente da Escola
Sabatina, a fim de carregar minha bateria para outra semana de

grandes exigências profissionais.
Volvendo os olhos ao passado, o que você considera essencial para que alguém permaneça na igreja?
Um comprometimento básico
com a fé e os valores concernen·

tes à igreja. Os estudantes de·
vem ser estimulados a desempe·
nhar papel ativo na vida da igre·
ja, de modo que sintam que per·
tencem a ela. Deus tem um lugar
e uma tm'efa para cada pessoa, e
todos devem descobrir qual é o

seu papel.
Birthe Bayer
Birthe Bayer, também professora, atua como diretora associada de

Educação da União Nórdica Ocidental, sediada cm Oslo, Noruega.
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Ben Carson
Diálogo com um Neurocirurgião Adventista

E

m setembro de 1987 um jovem
médico negro foi projetado pa-

ra a fama mundial como um dos principais neurocirurgiões da equipe da

É ativo no programa de saúde e tem·
perança e também tem a seu cargo

uma classe da Escola Sabatina. Oca·
sal tem três garotos.

Johns Hopkins University, ao separaI' os gêmeos siameses Binder. Uni-

dos pela porção posterior de suas cabeças , os gêmeos compartilhavam
uma seção do crânio e da pele, assim
como uma veia de grosso calibre, res-

ponsável pela drenagem cerebral e
pela devolução do sangue ao coração.

O médico: Ben Carson.
O jovem Ben cresceu nos guetos de
Boston e Detroit. Ele e seu irmão
compartilharam uma infância feliz e
sem maiores eventos até que Ben

completou oito anos de idade. Foi en·
tão que a mãe de Ben (casada aos 13
anos de idade) divorciou-se do pai das
crianças, depois de descobrir que o

marido levava dupla vida conjugal outra esposa e outros filhos.

Se a classe de quinta série fizesse
uma votação, por certo Ben não venceria. Suas notas eram tão ruins, que
seu professor chegava a cumprimen-

tá-Ia quando obtinha grau "D" num
exame de matemática. Entretanto,
sua mãe, cuja cultura não ultrapassava a terceira série, decidiu que es-

te quadro deveria ser modificado.

D

r . Carson, explique de que
modo o péssimo aluno de
quinta série conseguiu efetuar
uma reviravolta em sua própria
vida .
Minha mãe teve muito a ver
com isto. Ela observava nossas
notas - as minhas e as de meu
irmão Curtis - assim como nosso desinteresse geral pelos assuntos da escola. Ela levou o problema ao Senhor em oração. Deus
causou-lhe a impressão de que seria necessário desligar o televisor
e fazer-nos ler bastante .
Jamais esquecerei o dia em que
ela chegou do trabalho e avisou
que dessa data em diante, Curtis
e eu só teríamos direito a assistir a dois ou três programas semanais, previamente selecionados, de televisão . Além disso, te-

A nova abordagem funcionou tão
bem, que Ben conseguiu obter uma

bolsa para Yale. Após a graduação,
foi aceito pela Escola Médica da Uni·
versidade de Michigan. Entre o segundo e terceiro anos da Faculdade,
casou com Candy, sua namorada des-

de o segundo grau. Em 1976, Ben foi
um dos dois médicos aceitos pela
John Hopkins University para a re'sidência em neurocirurgia (os candidatos foram aproximadamente 125).
O Dt,. Carson é ancião da igreja ad-

ventista de Spencerville, Maryland.
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ríamos de ler dois livros por semana, sob a obrigação de contarlhe o que havfamos lido. Pensamos que iríamos morrer.
Não foi fáci l. Nem para ela,
nem para nós, embora eu creia
que para ela terá sido mais difícil do que o foi para nós. Havíamos sido ensinados a obedecer, e
mesmo que ela não houvesse ainda chegado em casa quando regressávamos da escola, fazíamos
o que ela demandara. Na primei·
ra semana obrigamos nossos relutantes pés a se encaminharem
para a biblioteca pública, e reclamamos durante todo o caminho.
Além disso, em vista de serem
tão terríveis minhas notas de ma·
temática, mamãe dedidiu que eu
não poderia sair à tarde para
brincar enquanto não houvesse
aprendido as tabuadas.
Em que momento as coisas
começaram a se tornar mais fáceis para você?
Na verdade, foi muito rápido.
Uma vez que eu consegui multiplicar qualquer combinação entre
1 e 12, a matemática tornou-seme fácil . À medida que minhas
notas subiam, o mesmo ocorreu
com a autoconfiança. Sempre
gostei de ciências, de modo que
li bastante sobre a natureza e os
animais. Certo dia a coisa aconteceu - como se um raio de luz
perpassasse repentinamente o
meu cérebro. Se algo estivesse
num livro, eu poderia aprender.
Certamente eu era capaz. Mais
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