da pelos editores, Ronald Numbers (historiador médico)
e Jonathan Butler (historiador religioso e co-fundador do
periódico Adventist Heritage. Produto da conferência de
1984 sobre "Milerismo e a Mentalidade Milenialista do Décimo Nono Século na América" , estes ensaios revelam que
o milerismo representou a corrente principal do mileniaIismo e que seu apelo a regras e lógica na compreensão
da Bíblia foi compatível com os ideais democráticos da presidência de Andrews Jackson.
própria perspectiva especializada os auA partIr de
tores apresentam análises informativas e elucidativas do
movimento e de suas principais características. Na introdução, os editores estabelecem as bases de uma visão
abrangente da pesquisa sobre o milerismo. David Rowe,
com o ensaio "Millerites: A Shadow Portrait" fragmenta
o mito de que os mileritas eram po~res e homogêneos. A
apresentação de Miller, feita por Wayne Juda, enfatiza
o modo como o apelo daquele ao bom senso da humanidade se coadunava com a era jacksoniana, ao passo que David Arthur explica o papel de Josué Himes, o principal promotor de Miller. O vinculo entre o milerismo e os reformadores é expandido por Ron Graybill em "The Abolitionist-Millerite Connection." Outros aspectos abordados são:

sua

"The Millerite Adventists in Great Britain, 1840-50", por
Louis Billington; Ronald e Janet Numbers apresentam a
questão "Millerism and Madness", no contexto histórico
da insanidade religiosa do décimo nono século. Os leitores interessados nas tradições proféticas e evangélicas dos
mileritas apreciarão o ensaio de Eric Anderson: "The Millerite Use of Prophecy: A Case Study of a 'Striking Fulfillment' " e os capltulos escritos por Ruth Doan, Michel
Barlrun e Lawrence Foster. Mas o capitulo mais intrigante
provavelmente seja o ensaio de Jonathan Butler, "The Making of a New Order: Millerism and the Origins of Seventhday Adventism." O Apêndice, "The Disappointed Remembered", também constitui leitura recomendável, pois apresenta três relatórios de pessoas que viveram o acontecimento.
Este livro representa uma significativa análise histórica de um complexo período da história religiosa americana. Os estudiosos do milerismo deveriam lê-lo. The Disappointed certamente não representará uma leitura desapontadora.
Joan Francis (Ph. D., Carnegie-Mellon University), nascida em Barbados, leciona História no Atlantic Union College, sediado em South Lancaster, Massachusetts, EUA.

PRIMEIRA PESSOA

Sábado ou Faculdade
de Medicina?
Katheleen H. Liwidjaja-Kuntaraf

S

enti-me feliz ao ser admitida
na Faculdade de Medicina.
Como estudante adventista numa universidade pública, e num
país predominantemente muçulmano, sentia-me disposta a enfrentar os desafios acadêmicos e
ao mesmo tempo permanecer fiel
às minhas convicções cristãs.
Durante os cinco primeiros
anos de meus estudos universitários, pela graça de Deus, consegui resolver todos os problemas
de sábado. Exames teóricos e
práticos que caíam no sábado podiam ser remanejados por exames orais em dias de semana, de
modo que nunca assistia a aulas,
nem desempenhei atividades de
laboratório, ou participei de exames em dia de sábado.
Contudo, no final de meu quinto ano, as regras para os exames
mudaram. Não mais existiriam
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exames orais. De certo modo, esta modificação era bem-vinda,
uma vez que exames escritos permitiam uma avaliação mais objetiva. Mas os exames sobre seis
assuntos seriam desenvolvidos pe
segunda-feira a sábado. Contei
ao presidente da associação dos
estudantes quanto ao meu problema com o exame de pediatria,
o qual deveria ser realizado no
sábado. Ele sugeriu que eu fosse em frente, levando a efeito os
demais exames, enquanto tentaria estabelecer arranjos em meu
favor.
Assim, na segunda-feira ocupei
meu lugar para o exame de medicina interna. Na terça-feira,
ocupei novamente minha cadeira
para o exame do segundo tema,
ginecologia-obstetrícia. Ainda
não ocorrera coisa alguma. Assim, decidi comparecer diante do .
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presidente da universidade. Senti-me contente ao descobrir que,
sendo muçulmano, ele apoiava as
convicções dos adventistas no tocante à guarda do sábado. Uma
vez ele estivera com um adventista que possuía um grande hotel numa cidade da Indonésia.
Enquanto ali, observara que o
proprietário pagava seus empregados antes do pôr-do-sol da sexta-feira, de modo que conhecia as
convicções dos adventistas no tocante à santidade do sábado.
O presidente da universidade
aconselhou-me a procurar contato com o chefe do comitê de exames e depois analisar meu problema com o diretor do departamento de pediatria. Ao sair da sala do reitor, senti-me contente ao
perceber que o homem de mais
elevado posto na universidade
me apoiava.

Contudo, ao encontrar-me com
o chefe da comissão de exames,
senti-me chocada com o seu furor. Ele disse: "Você imagina
que os anjos irão retalhar sua caoeça no momento do exame, no
sábado? De que modo poderiam
os regulamentos de uma universidade pública ser modificados
por causa de uma aluna? Impossível!"
Meus amigos não me ofereceram muito apoio. Um deles disse: "Não entendo por que você
tem de ser tão especial. Sempre
é tão difícil ingressar na universidade pública, e agora você está
acrescentando outro problema.
Vá em frente e faça o seu exame
em duas horas, e depois peça perdão a Deus."
Outro amigo do departamento
de cirurgia informou-me do resultado que eu obtivera no recente
.exame desta disciplina: 98, quase a perfeição. Ele disse: "Simplesmente vá em frente e realize
seu exame no sábado. Da próxima vez você poderia não obter
notas tão elevadas!"
A despeito do pouco apoio,
prossegui realizando meus exames na quarta-feira, assim como
na quinta e na sexta. No sábado
dirigi-me à jgreja perfeitamente
consciente de que ao serem anunciados os resultados dos exames,
eu seria considerada como reprovada. Naquele tempo a escola
possuía um sistema mediante o
qual, se você fosse reprovada
num dos seis temas, não importava quão bem houvesse desempenhado nos outros cinco, seria
considerada reprovada em todas
as seis áreas.
Embora eu me sentisse extremamente triste, procurava lembrar-me do verso de I Coríntios
10:13 - "Deus ... não permitirá
que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a
possais suportar". Na semana seguinte recebi os deprimentes resultados, e logo me dirigi ao presidente da associação de alunos
a fim de tomar providências para a próxima bateria de exames,
que ocorreria dentro de três meses. Ele disse: "Oh, agora é ain-

da muito cedo. Compareça cerca
de duas semanas antes dos exames." Dois meses e meio passaram rapidamente, e antes que eu
me apercebesse, já era ocasião de
comparecer novamente. diante
dele. Para minha surpresa, ele
me disse: "Tentamos sem êxito
reordenar as datas dos exames.
Você não tem alternativa, senão
mudar sua atitude."
Dirigi-me ao deão acadêmico.
Enquanto me encontrava na sala de espera, vi o professor de
farmacologia. Ele ouvira a respeito da aluna "fanática" que se
dispunha a ser reprovada em virtude de suas convicções religiosas. Dirigindo-se diretamente para onde eu me achava sentada,
ele disse: "Perguntei aos mais
velhos cristãos do mundo, os católicos romanos, e eles me disseram que é seu dever santificar o
domingo."
Eu não sabia como responderlhe, pois havia tantos doutores à
minha volta - muçulmanos, católicos e protestantes! Lembreime de Mateus 10:18 e 19: "Sereis
levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de
testemunho. Não cuideis em como, ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer." Assim, rapidamente orei pedindo a
resposta. Ouvi uma pequena voz
a cochichar-me: "Responda simplesmente isto: "Oh, estou apenas observando o que a Bíblia ordena.'"
Imediatamente o :professor de
farmacologia depOSItou o maço
de papéis que trazia debaixo do
braço e, apontando a todos os
médicos que me estavam à volta,
disse: "Todos vocês têm pecado contra Deus. A Bíblia lhes ordena guardar o sábado, e não o
domingo. Vocês devem converter-se!"
Senti-me agradecida porque
ele fizera o "sermão" em meu lugar. Entrei então para falar com
o deão acatlêmico, o qual conversou comigo durante meia hora.
Ele disse: "Seja lógica com a sua
religião. "
Respondi: "Compreendo que
por vezes a religião pode não parecer lógica. Por exemplo, quanDIÁLOGO 2 - 1990

do certo grupo de pessoas ora a
Deus, entende que deve voltar-se
numa determinada direção. Isto é lógico? Deus é onipresente,
de modo que podemos falar com
Ele em qualquer lugar, a qualquer tempo. Assim, por que razão as pessoas conservam estas
práticas? Porque elas são significativas em termos de suas convicções."
Finalmente ele disse: "Lamento muito. Desejo ajudá-la, mas
não sei como. Minha sugestão é
que você se dirija diretamente ao
professor de pediatria." Assegurei a mim mesma que esta seria
a última tentativa. Caso não obtivesse êxito, procuraria uma escola de medicina adventista no
exterior. Certamente eu enfrentaria problemas, mas pelo menos
chegaria o dia em que eu me tornaria médica.
Eu trouxe este problema ao
nosso encontro de oração. Os anciãos da igreja disseram: "Você
é pioneira. Deverá ser paciente e
lutar por suas convicções. O que
irá acontecer com os demais alunos adventistas do curso de Medicina, e que se encontram em séries mais baixas? Eles não possuem o dinheiro para dirigir-se ao
exterior. Levemos este assunto a
Deus em oração!" Toda a igreja
orou em meu favor aquela noite.
Fui então ver o professor de
pediatria. Ele sentiu-se verdadeiramente perturbado e disse:
"Não há forma de modificarmos
os regulamentos da universidade
por causa de uma única aluna."
Sua esposa, advogada, sentou
conosco na sala de estar e procurou defender-me, dizendo: "Este
é um país de pancasilais. Todos
têm o direito à liberdade religiosa." Travou-se um debate entre
ambos enquanto eu orava silenciosamente para que o Senhor
abençoasse o debate para honra
e glória de Seu nome. finalmente, o professor de pediatria disse: "Marcaremos uma nova data
de exame para você." Assim, na
sexta-feira, depois do exame de
cirurgia, realizei o exame de pediatria, e fui então posta em isolamento numa das casas de professores até que os demais alunos
ocuparam seus lugares para o
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exame de pediatria na manhã do
dia segunte, sábado, às oito horas. Fui então liberada e dirigime à igreja. Ao serem publicados
os resultados dos exames, louvado seja o Senhor, eu havia sido
aprovada.
Mais tarde, ao trabalhar em todos os departamentos, fui liberada do hospital na sexta-feira ao
pôr-do-sol, até o pôr-do-sol do sábado. Entretanto, era-me necessário trabalhar durante mais
tempo em cada departamento em
virtude dos muitos sábados que
perdera. Assim, ao finalizar as
tarefas num departamento, necessitava esperar o próximo grupo de estudantes antes de poder
prosseguir para o dep~amento
seguinte, de modo que meu tempo de prática foi mais longo que
o normal. Ainda assim eu me sentia contente por poder observar
o sábado durante os anos de
aprendizado numa escola médica
não-adventista.
Por ocasião da graduação, tive

um último problema a enfren~.
Toda a cerimônia era levada a cabo no sábado. Mais uma vez fui
visitar o presidente da associação
de estudantes. Ele me disse:
"Por bqndade, facilite.. as coisas
pelo menos uma vez. E impossível reunir todos os professores,
só por sua causa, durante um dia
de semana!" Mas ele me disse
que retornasse na próxima semana, depois de ele haver contatado o deão acadêmico. Ao retornar, foi-me dito 'que eu deveria
esperar mais duas semanas, pois
que o deão acadêmico e o deão da
Faculdade de Medicina haviam
considerado ser dificil resolver o
meu problema. Final,mente, depois de dois meses, e muitas discussões mais, eles concordaram
em levar a efeito uma graduação
especial, num dia de semana, com
a presença de todos os doutores
e eu como a única graduanda. Como resultado, os estudantes médicos adventistas de séries mais
baixas também receberam uma

graduação especial.
Quando volvo os olhos ao passado e contemplo minha experiência, sinto que Deus estava a
meu lado - encorajando-me e
sustentando-me ao longo de todas as minhas lutas. Louvo-O por
Sua bondade e grandeza. A formação médica permitiu que eu
servisse como canal da graça de
Deus aos outros, 'ministrando a
suas necessidades físicas e espirituais. Mínha oração é que Deus
ajude a todos nós - estudantes
e profissionais - de modo que tenhamos tão íntimo relacionamento com Ele que poss~os ser verdadeiros embaixadores. Conforme asseverou o Senhor Jesus: "Se
Me amais, guardareis os Meus
mandamentos" (João 14:15).
Katheleen H. Liwidjaja-Kuntaraf,
nascida na Indonésia e graduada pela
Escola de Medicina da Universidade
Federal do Norte de Sumatra, serve atualmente como diretora do Departamento de Saúde e Temperança
da Divisão do Extremo Oriente.

PAINEL DA REVISTA
Como Assinar Diálogo
SUBSCRIÇÃO GRÁTIS
Se você'é estudante adventista do sétimo dia e freqüenta
faculdade ou universidade não-adventista, escreva a nosso
Representante Regional para a área em que você mora (veja
nomes e endereços à página 2) e peça-lhe uma cópia grátis de cada
número. Em sua carta, aeverão constar as seguintes informações:
nome completo e endereço postal; faculdade ou universidade que
atualmente você está freqüentando; grau que você está por
alcançar e área de estudos; anos do programa que você já
completou; igreja adventista local da qual você é membro; e idioma
no qual deseja receber a revista (inglês, francês, português ou
espanhol).
SUBSCRIÇÕES PAGAS
1. Utilize o telefone. Nos Estados Unidos, chame sem pagar
pelo número: 1-800-447-7377. Tenha à mão seu cartão VISA,
MASTER CHARGE ou AMERICAN EXPRESS, junto com a
data de validade e seu número telefônico. Forneça seu nome,
endereço postal, o número com o qual deseja iniciar a assinatura
e o idioma no qual guer receber a revista (inglês, francês,
português ou espanhol). O preço da primeira assinatura é de dez
dólares por ano, sendo que este vaIor corresponde a três números.
Indique também se você deseja receber cópia de nossos dois
primeiros números, sendo que os forneceremos enquanto o
estoque durar.
'
2. Pedido pelo correio. Escreva para: DIALOGUE
Subscriptions, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
U. S. A. Inclua seu nome, endereço postal, o número com o qual
deseja iniciar a assinatura e o.idioma no qual deseja recebê-la
(inglês, francês, português ou espanhol). Anexe cheque ou ordem
de pagamento no valor de US$10,OO, pagável a DIALOGUE, por
três números.
Caso não lhe seja possível obter dólares americanos, envie
um cheque pelo equivalente a este valqr, em moeda corrente
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de seu país, ao Representante Regional da área em que você
mora (veja nomes e endereços à página 2). Inclua seu nome,
endereço postal, o número com o qual deseja iniciar a assinatura
e o idioma no qual deseja recebê-la (inglês, francês, português
ou espanholL
SUBSCRIÇOES COMO PRESENTE
Se você deseja oferecer uma assinatura de DIÁLOGO como
presente, siga os passos apresentados em "Subscrições Pagas."
Quem receber a assinatura, ser-lhe-á muito agradecido.

Orientações Para Colaboradores
DIÁLOGO UNIVERSITÁRIO é publicado três vezes ao ano,
em quatro idiomas, e destina-se a adventistas do sétimo dia
envolvidos em educação pós-secundária, quer como alunos, quer
como professores, assim como aos profissionais adventistas e aos
ca~lães universitários.
Os editores estão interessados em artigos bem escritos,
entrevistas, relatórios e notícias coerentes com seus objetivos:
(1) alimentar uma fé inteligente e viva; (2) aprofundar o comprometimento com Cristo, a B1blia e a missão adventista; (3) articular
uma abordagem blblica às questões contemporâneas; e (4) oferecer
idéias e modelos para serviço cristão e alcance missionário.
DIÁLOGO usualmente recebe artigos, entrevistas e relatórios
para publicação. Aos autores interessados pede-se que: (a) examinem números anteriores da revista, (b) considerem cuidadosamente as diretrizes e (c) apresentem um resumo e os antecedentes
pessoais antes de desenvolverem por completo o artigo proposto.
• ENSAIOS: Artigos bem esboçados, baseados em boa pesquisa e estimulantes, que focalizem, a partir de uma perspectiva
bíblica, alggma questão contemporânea na área de artes, humanidades, religião ou ciência.
• PERFIS: Traços biográficos de homens e mulheres adven-
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