DTE Divisão TransEuropéia: Noroeste da Europa,
Hungria, Iugoslávia, Grécia, Israel e Paquistão.
CA - Campos Associados: três
uniões diretamente vinculadas à
Associação Geral: (1) UniãoMissão do Oriente Médio-UOM:
da Líbia para o leste até o Irã e
Omã, e da Turquia para o sul até
o Sudão; (2) União-Missão Mri-

cana do Sul - UAS e (3) UniãoMissão do Sul da África - USA.
Áreas do mundo: as áreas do
mundo que várias vezes foram citadas ao longo do artigo, referem-se aos continentes, com duas
exceçõe8: América Latina referese à América Central, ilhas do
Caribe e América do Sul. "Ásia"
é um termo utilizado nas tabelas
e gráficos como referência ape-

nas ao sul e leste da Ásia, o que
exclui a China e a URSS, cujos
dados são fornecidos separadamente.
F. Donald Yost (ph. D., Syra.cuse
University) atua como diretor do Departamento de Ar~uivos e Estatísticas da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. As informações
apresentadas neste artigo foram pesquisadas por Carole Proctor.

Prevenindo a Tendência Secular
Como Conservar a Fé
Numa Era Secularizada

Jon Paulien

A

tendência secular ameaça
todos os estudantes e profissionais universitários adventistas. Muitas vezes ela parece irresistível. Por "tendência secular",
refiro-me a um processo gradual
de declínio espiritual, em que de
cristãos ativos e participantes, as
pessoas se tornam indiferentes
ou até mesmo chegam à rejeição
total da verdade. Quando a pessoa tende à prática de um estilo
de vida secular, a primeira indicação normalmente ocorre na
área da oração particular. Muitos
que uma vez tiveram uma rica e
significativa vida de oração, já
não a experimentam.
Um indicador associado de tendência secular é a ausência de regular e significativo estudo da Bíblia e de outros clássicos devocionais, tais como os escritos de EIlen White. Para alguns, o interesse por esse tipo de leitura pode
esmaecer concomitantemente à
sua vida de oração. Outros podem prosseguir lendo, estudando
e debatendo religião, ao mesmo
tempo em que não se dedicam à
oração devocional por anos.
Um terceiro indicador de afas-

tamento da vida espiritual é o declínio nos padrões pessoais. Se a
pessoa crê firmemente que determinada ação é errada e esta convicção começa a enfraquecer em
termos práticos, isto pode representar um sinal de severos problemas espirituais.
Em seu quarto estágio a tendência secular torna-se perceptível aos outros - a freqüência à
igreja começa a diminuir. Pode
ser que a princípio a pessoa cochile aqui e ali, ou passe eventualmente algum fim de semana em
acampamentos nos bosques. O
membro pode "visitar outras
igrejas" mais que a sua própria.
Finalmente, a freqüência é tão
pequena, que chega a parecer
que ela requer mais esforço do
que vale a pena.
Os estágios finais na tendência
secular é caracterizado por sérias
dúvidas acerca da Bíblia e da vida porvir. O último estágio rumo
à secularização envolve séria desconfiança diante de qualquer instituição relacionada com a religião. Nos dias atuais, o desrespeito pela autoridade religiosa representa, dentro da Igreja Adventista, tanto um problema da
DIÁLOGO 2 - 1990

"asa direita" quanto da "asa esquerda".
Ao passo que em termos gerais
o padrão citado acima se desenvolve gradualmente, em casos individuais uma crise pessoal pode
acelerar o processo ou mesmo inverter a ordem em que a secularização usualmente ocorre. Mais
preocupante que a ordem de progressão é o fato de 9.lle crescente número de adventistas em todo o mundo está se debatendo
com a tendência à secularização.
Se este processo nos está afetando, o que podemos fazer a fim
de limitar seus efeitos danosos e
mantermos fé vigorosa nesta era
secular? A secularização é acelerada por várias forças externas,
tais como os meios de comunicação, particularmente a televisão
e o bombardeio de propagandas.
Educação mais elevada e maior
acesso à informação podem igualmente contribuir para aumentar
os níveis de secularização. Mas
uma perspectiva secular pode infiltrar nossas vidas tão-somente se
nossa comunhão com Deus já não
for uma realidade. Nenhuma força externa pode, de per si, secularizar uma pessoa ou uma igreja.
17

A Vida Devoclonal

o

segredo para conservar a fé
nesta era secular reside, pois, em
se aprender como desenvolver e
manter um vivo relacionamento
com Deus. Certamente não é possível conservar vida espiritual
forte sem hábitos devocionais
igualmente vigorosos. Não existe substituto para a aplicação de
significativos períodos de tempo,
cada dia, em comunhão com Deus
através de estudo e oração. Da
mesma forma como nossos organismos não conseguem sobreviver significativamente mediante
o uso de uma refeição por semana, tampouco podemos sobreviver espiritualmente sem significativa e regular vida devocional.
Os adventistas são pessoas ocupadas. Nossas vidas giram em
tomo de estudo ou trabalho, a
igreja, a família - a ponto de a
maioria de nós dificilmente conseguir reservar momentos para
Deus e até mesmo para nós próprios. Muitas vezes surpreendime a mim mesmo escorregando
rumo à tendência secular. Assim,
gostaria de compartilhar algumas técnicas que me ajudaram a
renovar minha' caminhada com
Deus. Embora isto possa não funcionar tão bem com todos, as diretrizes poderão servir como uma
espécie de trampolim a partir do
qual você poderá construir seu
próprio caminho.
Leitura devocional. Para os
principiantes, à seleção de material de leitura é de grande importância. Muitos materiais, até
mesmo a Bíblia (tal como ocorre
em Crõnicas e Levítico) ou os escritos de Ellen White (tais como

Conselhos Sobre o Regim,e Alimentar e A Ciência tU> Bom Viver) não foram projetados para

servirem de leituras devocionais.
O material de leitura deveria geralmente focalizar a Jesus, embora - para aqueles que vivem em
ambiente totalmente secular os capítulos sobre José e Daniel
nos livros Patriarcas e Profetas
e Profetas e Reis sejam particularmente relevantes. Não importa se você ler vinte páginas completas ou apenas um parágrafo 18

e sim, que você ouça a voz de
Deus enquanto ela lhe fala.
Podem ser úteis duas cadernetas de anotações para esta porção
de sua prática devocional. Uma
pode ser utilizada para registrar
vislumbres obtidos durante as leituras devocionais. Observações
significativas podem ser rapidamente esquecIdas se não forem
anotadas. A segunda caderneta
pode ser usada como diário espiritual. Se negligenciarmos empreender um balanço de nossas
vidas, sem percebê-Io poderemos
facilmente escorregar para a prática de atitudes e comportamentos incoerentes com nossa profissão religiosa. Ao longo do tempo,
tais atividades de reflexão podem
ajudar-nos a perceber as evidênCIas da mão guiadora de Deus.
Comunicação com Deus. Oração constitui a área mais problemática na experiência devocional
da maioria das pessoas. A oração
não deve ser encarada como o
cumprimento de um dever, e sim
como aprendizado sobre a forma
de comunicar-se com uma Pessoa. Mas aprender a comunicarse não é algo fácil- o que um casal :pode muito bem comprovar.
ASSIm, o que mais importa na
oração não é qualquer conjunto
de posições ou padrão fixo de palavras, e sim na efetiva comunicação com uma pessoa. Se a sua
mente divaga enquanto seus
olhos estão fechados, focalize outro padrão, inclusive contemplando uma gravura de Cristo. A disciplina de sentar e escrever aquilo que realmente ocorre em seJl
coração, pode ajudar a manter o
foco de sua mente. O que importa na oração é a comunicação de
seus mais profundos pensamentos, as coisas que mais lhe interessam, os sentimentos que você
não poderia expressar nem mesmo mante de seu mais íntimo
amigo ou cônjuge.
Talvez ainda mais importante:
deixe que Deus responda as suas
orações. Muitas de nossas orações devocionais assemelham-se
a breves chamadas telefônicas.
Utilizamos com pressa uma porção
de frases padronizadas e mal conseguimos esperar que chegue o
momento de dizermos: "Amém."
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Isto funciona mais ou menos como desligarmos o telefone enquanto Deus ainda prossegue na
escuta na outra extremidade.
Experimente o seguinte algumas vezes. Obtenha um bloco de
apontamentos e um lápis. Depois
de :finalizar sua oração, permaneça de joelhos e espere. Anote
qualquer pensamento que lhe venha à mente durante os próximos
poucos minutos. Sei que muitos
adventistas são possuídos de
abundantes impressões, mas nem
sempre elas provêm do demônio.
O Deus vivente também deseja
conduzir-nos. A Bíblia não nos diz
qual o trabalho que devemos empreender, com qual pessoa devemos casar, ou quais as tarefas a
realizar em determinado dia - e
ainda assim Deus tem um plano
para cada um de nós. Analise
qualquer impressão à luz das Escrituras. Se elas forem compatíveis entre si, prossiga experimentando suas impressões teste-as. Gradualmente você pode aprender a reconhecer a voz
de Deus em meio a impressões
conflitantes.
Na igreja primitiva, as pessoas
responsáveis pelos eventos notáveis foram aquelas que andaram
com Deus e O conheceram. Não
existe melhor salvaguarda contra
a tendência secular do que um vivo e diário relacionamento com
Deus. Aqueles que não mantêm
esse tipo de relacionamento, possuem pouca evidência de que
Deus existe e é relevante para
suas vidas. Deus Se compraz na
auto-revelação àqueles que têm
suficiente interesse em procuráLo de todo o seu coração.l

A Prática da Fé
Mesmo sendo a vida devocional

tão fundamental à experiência
cristã, em pouco tempo torna-se
ela enfadonha, a menos que se relacione com as atividades do viver diário. Nenhum relacionamento é capaz de sobreviver por
muito tempo se não for acompanhado pela ação. Mesmo os psicólogos dizem que as pessoas que
desejam manter a fé num mundo secular devem desenvolver
uma religião efetiva nos sete dias

da semana. Aquilo que acreditamos intelectualmente pode exercer pouco impac~ sobre o modo
como vivemos. E de certo modo
possível que seres humanos conservem comportamentos conflitantes com seu sistema de crenças. De fato, praticamente todos
os americanos afirmam crer em
Deus, entretanto menos de um
terço participam regularmente
de alguma experiência de culto.
Ilustração: Klm Justlnen

Por outro lado, o modo como
vivemos exerce poderoso impacto sobre aquilo que cremos. Os
adventistas do sétimo dia têm estado a dizer ao mundo durante
mais de um século que somente
através da prática das Escrituras
pode uma pessoa, no verdadeiro
sentido, andar com Deus. Por
exemplo, o simples ato de sorrir
para as pessoas é capaz de modificar toda a sua aparência. (Experimente!)
Estilo de Vida Adventista. A
idéia de que o modo como agimos
afeta aquilo que cremos, não é
nova para os adventistas. Ela
forma a base da filosofia de Ellen White quanto à "cura da
mente":2
É uma lei da natureza que nossas idéias e sentimentos sejam
animados e fortalecidos ao lhes
darmos expressão. Ao passo que
as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes
seguem aquelas. Se exprimíssemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos.nas bênçãos que. sabemos possUIr - a grande mIseric6rdia e o amor de Deus - teríamos mais fé e maior alegria. 8
A essência deste capítulo poderia ser resumida como: "fale de
fé e você terá fé." Isto, evidentemente, é um aspecto central do
cristianismo adventista do sétimo
dia. Viver o estilo de vida adventista é algo que traz a presença
de Deus para o íntimo de cada
momento de cada dia, quer a pessoa esteja fazendo compras,
preparando-se para um e~~ ou
elaborando o orçamento familiar.
A religião praticada nos sete dias
da semana leva-nos a ver em cada detalhe da vida alguma coisa

que nos leva a pensar em Cristo
e em Seu plano em nosso favor.
Este é um antídoto ideal para a
tendência secular. Se tudo se relaciona com a sua fé, é muito pouco provável que você venha a
abandoná-la.
Uma das formas de relacionar
a fé com a vida é falar regularmente a respeito de sua fé. "Fale sobre fé e você terá fé" pode
parecer automanipulação. Contudo, seu sistema de crenças é fortemente influenciado pelo modo
como você vive. Espera-se que
em nosso viver diário executemos muitas tarefas que, mesmo
não sendo necessariamente más
em si mesmas, potencialmente
são capazes de afastar-nos da fé.
Temos de reconhecer este fato e
tentar construir hábitos e atividades que, em nosso viver, nos
tornem conscientes da presença
de Deus. Isto conservará vigorosa a nossa fé.
Compartilhando a Fé. A atividade com maior potencial de fortalecer a fé é o seu compartilhamento. Atividades contraculturais tais como orar num restaurante ou responder a um apelo do
púlpito, são rugo que estabelecem
a nossa fé em contraste criativo
e decisivo diante das opiniões dos
outros. À medida que dizemos a
outras pessoas o que Deus fez por
n6s, enquanto adoramos e louvamos a Deus juntos, nossa fé cresce e é fortalecida.
Se assim é, por que você não
compartilha sua fé com maior
freqüência? Creio que uma das
principais razões é que outras
pessoas testemunharam de sua fé
para conosco, e n6s não apreciamos a forma como o fizeram. Indivíduos que possuem mais zelo
que cortesia muitas vezes nos
afrontam com pontos de vista indesejáveis. Por que deveria eu
perturbar alguém quando eu pr6prio não desejo ser perturbado?
Diz a Lei Áurea: "Tudo o que
quereis que os outros vos façam,
fazei-o v6s também a eles."
Tenho boas notícias para você!
A zelosa descortesia não é o modelo escolhido por Deus para o
testemunhar! Observe:
Unicamente os métodos de
Cristo trarão verdadeiro êxito no
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aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os homens
como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às
necessidades e granjeava-lhes a
confiança. Ordenava então:
'Segue-Me. '4
O testemunho eficaz e moralmente aceitável começa com dois
passos. Em primeiro lugar, oferece às pessoas a oportunidade
de se sentirem à vontade com você. Ora, você não deixa as pessoas à vontade ao dizer-lhes o que
devem fazer ou ao dizer-lhes:
"Eu tenho a verdade - você,
não." Por outro lado, as pessoas
respondem positivamente àqueles que sabem ouvir e não procuram humilhá-Ias.
O segundo passo no testemunho efetivo é ser o tipo de pessoa
que os outros gostariam de ser o tipo de pessoa que atrai em lugar de repelir. As pessoas seculares estão à procura de algo melhor. Contudo, somente depois de
adquirir sua confiança é que elas
disporão do contexto que lhes permitirá compreender o seu convite a que elas "sigam a Jesus".
Na qualidade de Seu testemunho, Jesus foi uma ímã, não um
martelo. N6s também podemos
aprender a nos tornarmos magnetos. A partir de um vivo relacionamento com Deus flui poder e
energia, os quais poderão ajudarnos a nos tornarmos cristãos amáveis e atraentes. Tal poder e energia ajudar-nos-ão a manter a fé
nesta era secularizada.
NOTAS
1. Um excelente livro devocional para
pessoas que vivem e trabalham num ambiente secular é Too B~ Not to Pray,
de Bill Hybels (Downers Grove, lL: InterVarsity Press, 1988).
2. A Ciência, di> Bum Viwr, págs. 240-260.
3. lbidem, págs. 251-253.
4. lbidem, pág. 143.
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