SHALOM!
Como Abordar
Nossos Amigos
Judeus com o Evangelho
Clifford Goldstein
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m antigo ditado judeu diz
que aquele que não oferece
educação a seu filho "está criando um ladrão". A idéia reflete a
secular ênfase que os judeus oferecem à educação, o que faz com
que eles prossigam sendo um dos
grupos mundiais de mais elevado nível educacional. Portanto, é
muito provável que em grande
parte de faculdades e universidades se possa encontrar bom número de judeus.
A questão que se coloca, então,
é: como testemunhar a eles?
Como adventistas, deveríamos
revelar mais êxito que qualquer
outra denominação em alcançar
os judeus. O sábado, o santuário,
a mensagem de saúde e nossa escatologia única, conferem-nos
vantagens especiais. Além de tudo, sempre consideramos a nós
próprios como os "judeus espirituais" . Assim, deveríamos ser capazes de levar nossa mensagem
ao povo judeu. Existem, contudo,
umas poucas diretrizes gerais
que devem ser consideradas antes que a pessoa tente testemunhar a um judeu. A preocupação
deste artigo é esboçá-las.
Testemunho
Antes de mais nada, devo dizer
que você não necessita ser judeu
a fim de alcançar um judeu. A
maioria dos judeus existentes na
Igreja Adventista hoje, foram
trazidos por não-judeus. Foi um
imigrante húngaro quem em primeiro lugar me levou a mensagem. Outro judeu foi trazido à
verdade por um sul-americano
que mal falava inglês. F. C. Gilbert, um dos pioneiros da obra
entre os judeus na América do
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Norte, foi alcançado por uma família adventista da Nova Inglaterra. J. M. Hoffman, outro líder,
recebeu a mensagem de uma senhora de cor.
Efetivamente, para alcançar
um judeu você não precisa ser judeu; aliás, em vários sentidos, é
até mesmo uma vantagem não sêlo, pela simples razão que é menos provável que um judeu seja
hostil para com um não-judeu que
crê em Jesus, do que o seria para
com um judeu que nEle cresse.
Contudo, ao testemunhar a judeus, você precisa compreender
que muitos deles são pessoas seculares, que não crêem na Bíblia
ou na inspiração e, em muitos casos, nem mesmo em Deus. Isto
deve ser conservado em mente
ao falar-lhes. Não imagine que t0dos eles conhecem o hebraico,
que memorizaram a Torah, que
guardam o sábado e não fazem
uso de alimentos imundos (eu
cresci comendo sanduíches de
presunto, camarões fritos e lulas). Você não será capaz de leválos a Jesus se nem mesmo crêem
em Moisés. Mais de um adventista já ouviu a se&uinte expressão
dos lábios de amIgos judeus: "Oh,
você é melhor judeu que eu." E,
embora nos últimos anos muitos
judeus tenham retornado à sua
fé, especialmente entre os jovens, e mais notavelmente entre
os que freqüentam instituições
públicas de ensino, seus contatos
judeus tenderão a ser seculares,
agnósticos e mesmo ateus.
Quaisquer que sejam as inclinações espirituais da pessoa, você
deverá demonstrar interesse pelos judeus e seus costumes. FaçaDIÁLOGO 2 - 1990

lhes perguntas, mesmo que eles
nada saibam. Isto desarmará o
preconceito e mostrará que você
está realmente interessado(a) pela pessoa. Caso seus interlocutores sejam religiosos, você poderá aprender coisas que enriquecerão a sua fé.
Seria muito bom se você pudesse ler alguma literatura judaica
a fim de aprender quais são os assuntos de interesse dos judeus.
Jamais inicie uma palestra religiosa com um amigo judeu (ele
pensará que você está tentando
convertê-lo) e, a menos que ele
traga à baila o assunto, jamais fale acerca de religião diante de
seus familiares ou amigos. Há alguns anos, uma jovem senhora
judia que tivera um curso de Bíblia judaica com os adventistas,
escreveu pedindo o batismo. Pouco tempo depois um ministro adventista bateu à sua porta. Quando a mãe (que nada sabia acerca
das intenções da filha) abriu a
porta, a primeira coisa que o ministro disse foi: "A senhora nem
imagina quão entusiasmado me
sinto pelo fato de sua filha haver
manifestado o desejo de ser batizada na Igreja Adventista!"
Provavelmente ele não tivesse
idéia de quão "entusiasmada" a
mãe haveria de sentir-se! Quando, ao conversar com um amigo
judeu, o assunto religioso aparecer em cena, não demonstreares
profissionais. Seja humilde e disponha-se a ouvir os pontos de vista do interlocutor, não importa
quais sejam eles. Diga algo do tipo: "Bem, respeito seus pontos
de vista, mesmo vendo as coisas
de modo um pouco diferente."
Não argumente com judeus. Eles
são especialistas em debates.

Tato e Simpatia

Se o tópico for Jesus Cristo, você necessitará exercer tato especial. Evite declarações enfáticas,
tais como: "Jesus é o Messias."
Em vez disso, de modo humilde
e manso, destaque que, a partir
de estudo, oração e experiência,
você crê que Jesus cumpre as
profecias concernentes ao Messias hebreu.
Não faça declarações do tipo
"Vocês, judeus" ou "Estes judeus", as quais, dependendo do
tom de voz, poderão parecer depreciativas. Frases como "o povo judeu" ou "o homem judeu"
são mais seguras. Sempre evite
expressões em que o judeu apareça como enganador ou trapaceiro. Não faça uso de piadas judaicas ou estereótipos desta raça, tais como "os ricos judeus".
Antes de mais nada, é bom saber
que muitos judeus não são ricos;
além disso, tais estereótipos tenderam a conduzir à perseguição.
Um ponto é crucial. Mostre
simpatia pelos sofrimentos dos
judeus. Há alguns anos, numa
igreja adventista de Michigan,
apresentei uma palestra quanto
à obra em favor dos judeus. Depois da apresentação um idoso
membro da igreja se aproximou
de mim e disse: "Saiba que sinto
tristeza por tudo que os judeus
sofreram - mas, afinal de contas, foram eles que atraíram este sofrimento sobre si mesmos!"
Você precisa ser sensível diante da história judaica. Não lhe será possível começar a compreender um judeu moderno ou o lugar
de onde ele proveio - não importa quão secular ele seja - a menos que você compreenda corno
ele se relaciona com o seu passado, especialmente com o evento
máximo da história judaica: o Holocausto.
Inevitavelmente, se o seu amigo é um judeu secular, ele lhe fará a pergunta: "Onde Se encontrava Deus durante o Holocausto?" Embora não exista resposta fácil para esta questão, há alguns anos, no periódico que edito para judeus, escrevi um arti-

go especial intitulado: "A Verdadeira História dos Judeus." Coloquei todo um argumento sobre
a mesa, salientando que somente um milagre de Deus poderia
haver permitido que ainda existisse algum judeu à época em que
Hitler ordenou o extermínio da
raça. "Segundo todas as teorias
históricas, culturais, sociais e militares", escrevi eu, "os judeus
deveriam ter desaparecido há milhares de anos, não devendo remanescer senão alguns tabletes
insepultos nas areias do deserto." Tentei explicar que a mera
existência dos judeus, depois de
haverem sido varridos por duas
vezes de sua nação, provia um
dos mais sólidos argumentos em
favor da existência de Deus. Caso você acredite nisto, afirme que
cada judeu que você encontra faz
aumentar a sua fé em Deus e nas
pr~messas da Bíblia.
Uma História de Sobrevivência

Durante séculos, os rabinos ensinaram que 613 mandamentos
pendiam sobre os judeus. Após o
Holocausto, o :filósofo Emil Facknheim adicionou o 614~: sobrevivência. Quer se trate de um devoto judeu ortodoxo que apedreje carros transitando em suas vizinhanças em Jerusalém, no dia
de sábado, quer se trate de um
moderno "Yuppie" judeu descascando ostras num recanto de Manhattan em pleno dia de Yom
Kippur, todos os judeus solenemente voltaram em seus corações que jamais permitirão outra
vez serem colocados na posição
de sofrerem genocídio. "O fracasso em compreender plenamente a intensidade desta convicção judaica", escreveu o Rabino Yechiel Eckstein, "leva ao
fracasso em compreender tanto
o judeu contemporâneo quanto a
sua fé."
Diretamente vinculada ao Ho.locausto encontra-se a nação de
Israel. A miopia judaica não deriva do orgullio, nem do ódio aos
árabes, nem de alguma conspiração pan-sionista. Em vez disso, os
judeus ajudam a Israel porque,
sob a mancha dos seis milhões de
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mortos, eles não desejam ver
mais alguns milhões mortos - e
teria sido exatamente este o caso se Israel houvesse perdido alguma guerra.
Depois de séculos de peregrinação, exílio e perseguição - culminando com o Holocausto - os judeus vêem em Israel não apenas
a sobrevivência, como ainda a sobrevivência na qualidade de judeus e senhores de seu próprio
destino, em vez de prosseguirem
como vassalos temerosos vergando-se sob o azorrague de qualquer déspota que houvesse decidido oprimi-los. Assim, pelo fato
de os judeus perceberem Israel
corno símbolo de sobreviVência,
eles percebem a animosidade
contra Israel corno sendo animosidade contra eles próprios. Não
é importante se este sentimento
é ou não justificável. O que importa é que existem almas a serem conquistadas para Jesus. Você não deve procurar vencer algum argumento político, e sim
para demonstrar o amor de Cristo. Por esta razão, não importa
como você se sinta com relação
a ~pos definidos de judeus, não
cntique Israel ou seus líderes. Isto não significa que devemos oferecer apoio incondicional a tudo
aquilo que Israel faz. Significa
simplesmente que o terreno é extremamente sensível, e seria melhor que você nada dissesse, do
que alienar um judeu ao falar negativamente de Israel e de sua
polJtica.
E igualmente importante compreender que o judeu jamais deseja abandonar sua identidade.
Trata-se de um mistério de difícil aceitação, mas depois de milhares de anos os judeus, devotos
ou seculares, possuem alguma espécie de "mística" (na ausência
ae melhor termo) que os une a
sua identidade judaica. Não pretendem jamais perdê-la. Em certa ocasião, durante uma reunião
campal, depois que apresentei
um testemunho, urna querida e
idosa senhora, muito bemintencionada, veio até onde eu
me encontrava, apertou minha
mão e, sacudindo-a, disse: "Parabéns por haver-se tornado um
gentio!"
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Adote a abordagem oposta, explicando que ao um judeu aceitar
a Jesus, sua identidade judaica é
fortalecida, e não enfraquecida.
Certa vez envolvi-me em argumentação com um judeu que me
dizia que, pelo fato de haver eu
aceitado a Jesus, não mais deveria considerar-me judeu. IIBem",
respondi, "se Jesus não foi o
Messias, suponho que você possa estar certo. Mas se Ele é o
Messias judeu, e eu creio nEle,
quem é, nesse caso, o verdadeiro judeu?"
Em seminários que tenho apresentado quanto a testemunhar
para judeus, muitas vezes advirto quanto ao uso de algumas palavras que podem "eriçar" um judeu: "Conversão" (prefira utilizar o termo novo coração), "Cristo" (diga Messias), "cruz" (lugar
de expiação), "Salvador" (prefira Redent01-), etc. Evite tanto
quanto possível o tópico da Trindade, a menos que esteja realmente preparado para responder
biblicamente.
Uma das maiores barreiras à
aceitação de Jesus por parte dos
judeus, tem sido a perseguição da
igreja a estes. Milhares dentre
eles tiveram de enfrentar a conversão forçada ou a morte. Durante séculos as boas-novas têm
sido pregadas aos judeus, e muitas vezes a espada esteve pendendo sobre as suas cabeças.
Mais que qualquer outro grupo
de pessoas, os judeus necessitam
ver as boas-novas aplicadas de
modo prático na vida dos cristãos, muito mais do que necessitam ouvi-las sob a forma de pregações. Este ponto jamais será
demasiadamente enfatizado. Não
fale a seu amigo judeu a respeito
do amor - viva-o.
Durante anos, senti-me amargurado contra o cristianismo exatamente por esta razão, ao ponto de molestar um pregador itinerante com perguntas, sobre o
gramado do campus da Universidade da Flórida. Mais tarde, enquanto morava em Israel, encontrei um grupo de cristãos que me
demonstraram amor incondicional, a tal ponto que tive finalmente de admitir que não seria justo
julgar toda a cristandade a par22

tir das obras de alguns bárbaros
- e isto porque existiam cristãos
da qualidade destes vivendo ali,
junto a mim.
Esta é a razão por que o livro
de Daniel é um bom lugar para
se iniciar o estudo com judeus,
caso eles concordem. Em primeiro lugar, ele pode oferecer a evidência intelectual de que Deus
existe, a partir da forma como as
profecias de Daniel 2 e 7 roram
cumpridas. Daniel 7, em meu caso, representou um estimulo particularmente poderoso, pois o estudo do chifre pequeno ajudoume a responder muitas questões
que eu me fazia a respeito do cristianismo. "Se esta é a religião de
Deus, por que ela persegue os judeus?' Uma vez que estudei as
profecias, contudo, as coisas se
me tornaram muito mais claras.
Pude compreender que tal perseguição provinha, na verdade, de
um poder que Deus condena. Depois, quando estudei o livro de
Apocalipse e vi o mesmo poder
retratado na Bíblia "cristã", o
efeito foi poderoso.
Utilize Publicações

Ao começar o estudo com pessoas judaicas, não tenha pressa
em fazer uso dos livros de Ellen
White. Embora amemos os seus
escritos, existem conceitos e declarações que os judeus podem
compreender mal em seus contatos iniciais. Mais tarde você descobrirá oportunidades de compartilhar com estas pessoas o Espírito de Profecia.
Outras literaturas, todavia,
acham-se disponíveis. Shabbat
Shalom é a publicação de alcance missionário da igreja para os

judeus. Mediante publicação trimestral, este periódico tem o objetivo de apresentar artigos a
respeito de assuntos de interesse dos judeus e depois, tanto
quanto possível sem ofender suas
crenças, procura apresentar os
princípios da verdãde. Trata-se
de uma abordagem de baixo perfil, mas que parece estar funcionando, pois os judeus estão lendo a publicação. Se você tiver um
amigo judeu com disposição para ouvir, falar e intercambiar
idéias, podemos afirmar que esta revista é perfeita. Se você perceber que seus amigos judeus não
estão preparados para talliteratura, você mesmo poderá assinála e entregar-lhes artigos individuais que, em sua opinião, serão
apreciados por eles. (para encomendar a revista: envie US$4,95
para Shabbat Shalom, 12501 OId
Columbia Pike, Silver Spring MD
20904.) Neste mesmo endereço
você também poderá obter informações sobre um "pacote" que
inclui fitas, sob o título "How to
Witness to Jews" [Como Testemunhar aos Judeus].
Ao abordar seus amigos judeus, lembre-se de que eles podem ser ganhos para Jesus tanto quanto qualquer outra pessoa.
O Espírito Santo também está
apelando a seus corações. Mas é
importante prestar atenção as
suas susceptibilidades. Se você
aprender a não ofendê-los, certamente desfrutará de grandes
oportunidades. Paciência, tato,
sensibilidade e amor farão mais
por eles do que todos os argumentos e provas combinados.
O povo judeu pode ser ganho e o está sendo - para as várias
denominações CrIstãs. Vamos
trazê-los para a melhor opção.
Depois de tornar-se cristão em Israel, Clifford Goldstein foi batizado
no rio Jordão e mais tarde uniu-se à
Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Atua]mente ele serve como editor de

Shabbat Shalom enquanto obtém um
mestrado em Artes (idiomas do Velho Testamento) junto à John Hopkins University. BestSeller,livro no
qual conta a hI stória de sua própria

conversão, foi publicado recentemente pela Pacific Press.
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