so no que tange às crianças de hoje. Veja os meios de comunicação. Que espécie de modelos estas crianças têm diante de si? Estrelas dos esportes e estrelas do
rock. Mas, mesmo que alguém tenha condições extraordinárias,
quais as suas chances de fazer algo realmente grande? Talvez
uma em 100.000.
Há tempos, enquanto eu recrutava alunos para Yale, comprometi-me a estimular pessoas jovens. Hoje conto aos garotos de
que modo poderão estabelecer
objetivos práticos para si. Para
que possam alcançar êxito, devem gastar mais tempo em estudo dedicado e em auto-aperfeiçoamento. Grande parte dos jovenzinhos são muito ingênuos.
"Tomar-me-ei médico", dizem
eles, "ou, então, advogado." Mas
eles não possuem idéia dos passos específicos necessários para
que atinjam o alvo que se propuseram.

THINKBIG é um acrõnimo para: talento e tempo,[talent and time], honestidade e esperança [honesty and hope] , discernimento
[insight], ser bondoso [be nice],
conhecimento [knowledge], livros
[books], aprendizado em profundidade [in-depht learning] e Deus
[God]. Explico de que modo estes
poucos itens representam a chave para o sucesso.
Eu costumava dispor de tempo
para falar a diferentes grupos de
jovens. Agora, cada vez mais, as
escolas e organizações estão trazendo suas crianças até Hopkins,
para que eu as veja. Explico-lhes
como estabelecer alvos, como evitar drogas e outros hábitos nocivos, como desenvolver-se em
meio a situações familiares negativas e como utilizar as habilidades por Deus concedidas de modo a produzirem os melhores resultados. Uma das coisas que
mais me gratificam é ouvir falar
que esta ou aquela pessoa jovem

foi modificada a partir do m~u
exemplo.
E sua famOia? .
Candy graduou-se por Yale e
possui um mestrado el!l administração de negócios. E também.
exímia violinista. Vez por outra
sou convidado a contar minha
história em diferentes lugares.
Candy e os garotos sempre viajam comigo. Tomei a decisão de
que meus garotos devem conhecer-me. Não haverão de ter apenas uma fotografia de seu pai.

Penny Estes Wheeler
Penny Wheeler, editora de novos
autores da Review and Herald Publishing Association, foi a editora da
autobiografia do Dr. qarson, intitulada Gifted Hands [MAOS TALENTOSAS] (Rwiew and Herald, 1990).
Como parte de sua pesquisa enquanto editava o manuscrito, teve o privil~o de olhar por sobre os ombros
de Dr. Carson enquanto este realizava duas cirurgias.

LOGOS

Intimamente Seu
Pat e Ted Wick

P

ara falar a verdade, você não
necessita de um grau de Ph.
D. para discutir o assunto da intimidade. Mas é certo que você
necessita certo grau de interesse!
A experiência da intimidade é
crucial para o ser humano. Tratar
se de um curso experimental que
requer o seu apren4izado a partir da própria vivência. A intimidade é ricamente ~ecompensado
ra - de certo modo, é a única forma de você descobrir quem realmente é. Entretanto, tal pesquisa não é isenta de riscos!
Nosso primeiro contato com a
intimidade e as primeiras impressões que obtemos, nos advém
quando somos crianças. O calor
de nos sentirmos envolvidos por
braços acolhedores, a familiaridade do odor do corpo, o ressoar de
uma voz bem conhecida e o contato visual que as mamães esta-

belecem com seus bebês, representam componentes vitais para
o crescimento e desenvolvimento do ser humano. A partir desta
compreensão podemos postular
que a intimidade é ~ vital quanto o alimento. Ela é essencial para o nosso contínuo bem-estar ao
longo da vida.
.Alguns de nós abordamos melhor a intimidade do que outros.
Talvez tenhamos recebido mais
intimidade ou haveremos sido
melhor amados. Nossa personalidade é aberta e comunicativa.
Aprendemos a como ouvir atentamente. Temos conosco certo ar
de auto-afirmação, e enfrentamos a vida destemidamente. Possuímos uma medida adequada de
auto-estima. Estamos a cada dia
aprendendo mais a respeito de
quem realmente somos. Estes
atributos convidam a intimidade
DIÁLOGO 2 - 1990

e, tal qual um círculo autoperpetuado de crescimento, adquirimos autoconhecimento e provocamos o desenvolvimento de níveis sempre mais profundos de
intimidade.
A intimidade não se encontra
isenta de dor. É justamente daquilo que melhor conhecemos, daquilo que mais forte impacto causa sobre nossas vidas, que podemos receber as mais profundas
feridas. Nos estágios Iniciais da
amizade, por exemplo, os riscos
são mínimos. Existe certa precipitação diante da novidade do relacionamento, onde tudo é revelação. A experiência limita-se
àquilo que dizemos ser ou fazer,
e então o tempo faz-se sentir e
encarrega-se de trazer à cena os
acontecimentos. Enquanto aquilo que alguém professa ser encontra correspondência com as
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realizações efetivas, tudo vai
bem. Mas quando a pessoa de
nossa intimidade não corresponde às nossas expectativas, sentimo-nosgrandemente desapontados. Tornamo-nos tristes, irritados, desiludidos e por vezes tememos correr o risco de avançar rumo à intimidade. Preferimos
esconder-nos um pouco, não divulgar tanto o relacionamento,
de modo a podermos sentir-nos
mais seguros. Estes mecanismos
de ocultação, nós os chamamos
de defesa.
As autodefesas são saudáveis
quando usadas nas circunstâncias
adequadas. Quando perigos reais
nos ameaçam e nós nos escondemos, tanto física quanto emocionalmente, isto significa que ativamos um mecanismo adequado
de defesa. Entretanto, quando
utilizamos os mecanismos de defesa para "escaparmos" habitualmente, sem discriminação ou conhecimento daquilo que estamos
fazendo, estas defesas impedem
que vivamos a intimidade. À medida que "despachamos" as pessoas, fechamo-nos em nós mesmos pela utilização excessiva de
mecanismos como negação, anulação, projeção e até mesmo humor. Necessitamos ser suficientemente corajosos para rebaixar
nossas defesas em situações que
sabemos serem seguras, de modo a permitirmos que outra pessoa possa comunicar-se conosco.
Um ambiente seguro é essencial. Tentar desenvolver intimidade com outra pessoa quando
você não sabe se isto é seguro, representa algo muito tolo. Para
podermos sentir-nos seguros, temos de saber, antes de mais nada, que possuímos o direito de decidir o que compartilhar, e em
que grau. Para a maioria de nós,
é essencial saber que esta pessoa
que potencialmente será nossa
íntima, não nos rejeitará e não
nos apequenará, que ela possui a
capacidade de oferecer-nos algum grau de amor incondicional
e de que ela não nos abandonará. Requer-se sabedoria ao escolhermos as pessoas com as quais
compartilharemos nossas informações pessoais. Jesus falou que
não devemos lançar pérolas aos
28

porcos. Em nossa própria necessidade de intimidade, muitas vezes esquecemos o Seu conselho,
expondo idéias, sentimentos e esperanças ~to ao futuro, a pessoas que nada desejam ter a ver
com as mesmas. Assim, devemos
estar atentos às pessoas adequadas com as quais poderemos desenvolver genuína intimidade.
Existem embusteiros em considerável grau.
A intimidade genuína progride
ao longo de estágios. Começa
com a disposição de comunicar.
David Ignatow, em "With the
Door Open", diz:

no como o meu VOCÊ e p'rofiro
a palavra básica EU-VOCE a esta pessoa, ela passa a não mais
representar uma coisa entre outras, e nem mesmo consiste de
coisas. Tal pessoa não mais é ele
ou ela, um ponto na tela universal do espaço e do tempo, nem
uma condição a ser experimentada e descrita, um feixe perdido de
<tUalidades identificadas. Sem viZinhança e sem pontos de junção,
esta pessoa é VOCE e ocupa todo o firmamento. Não como se
nada mais houvesse além dela;
mas tudo passa a existir à luz da
realidade de sua pessoa.

Desejo comunicar algo a você
Mantenho a porta aberta entre
[nós
Sou incapaz de dizer o que quero
Sinto-me feliz em tão-somente
manter aberta a porta entre nós.

Sinto vibração ao pensar que
possuo uma amizade como esta,
capaz de conhecer-me tão bem e
permitir qualquer outra coisa,
durante pelo menos cinco minutos, de viver à luz da realidade de
minha pessoa. Isto é verdadeira
intimidade!
Porventura estou tentando você a adquirir conhecimento mais
profundo? Aceite o desafio! Você sabia que as pessoas com
maior capacidade de praticar a
intimidade - e isto segundo estudos científicos - estão melhor
protegidas contra a doença?
McClelland e McKay desenvolveram um experimento baseado no
teorema de que as pessoas que
desenvolvem relacionamentos de
confiança possuem melhor saúde.
Constataram que isto é verdade
em vista de suas atitudes serem
mais positivas, o que fortalecia o
seu sistema imunitário. Embora
a intimidade tenha seus riscos, viver sem ela pode representar
uma ameaça a sua saúde.
Sternberg desenvolveu uma
lista progressiva de aspectos da
intimidade: (1) Profunda compreensão da outra pessoa; (2)
Compartilhamento de idéias e informações; (3) Compartilhamento de idéia e sentimentos pessoais
mais profundos; (4) Recebimento
e provisionamento de apoio emocional para a outra pessoa; (5)
Crescimento pessoal através do
relacionamento e da reciprocidade; (6) Oferecimento de auxílio à
outra pessoa; (7) Fazer com que
a outra pessoa se sinta necessária e mostrar que se necessita de-

O estilo de intimidade sugerido por estas linhas poéticas é o
de meramente anunciar a disposição. Pode-se traduzir até mesmo pelo silêncio: a silenciosa disposição de "viver" outra pessoa,
mesmo sem comunicação verbal.
Dizem-nos os comunicadores
que ao falarmos, existem em nossa conversação uma tendência à
intimidade. Começa com o relatório daquilo que ouvimos e progride no sentido de incluir nossa
própria perspectiva (aquilo que
vemos), e finalmente procura expor aquilo que pensamos. Estamos avançando enquanto expressamos nossos valores, aquelas
coisas nas quais cremos, e entãs>
nos aprofundamos em intimidade no momento em que nos sentimos na liberdade de compartilhar nossos sentimentos. O fluxo
da intimidade abrange todos estes elementos em círculos cada
vez mais profundos.
Uma das maiores dádivas que
podemos oferecer aos outros, é
nos aproximarmos deles com um
espírito de curiosidade. Perguntas, armazenadas e ouvidas, representam um convite à intimidade. Martin Buber, escritor na.
área da intimidade, em seu livro
I and Thou, descreve a excursão
da amizade:
Quando defronto um ser humaDIÁLOGO 2 - 1990

la; (8) Oferecimento e recebimento de afeição a partir do relacionamento.
Estas expressões são mutuamente benéficas, uma vez que a
intimidade possui uma capacidade habilitadora e fortalecedora
em nossas vidas. A lista de Sternberg muito se aproxima daquilo
que habitualmente identificamos
como amor romântico. Com as bases fornecidas pelos passos 1 a 8,
sou quase capaz de assegurar um
delicioso romance e um saudável
relacionamento matrimonial.
Nosso desafio é derivar amizades potenciais em ampla variedade de situações. Lillian Rubin, em
seu livro Just Friends, argumenta que necessitamos de rituais
que reconheçam e valorizem relacionamentos íntimos outros,
que não o romance ou a família.
Pat Ordovensky pesquisou o fenômeno da intimidade ao estimular recentemente relacionamentos através do jornal USA ToMY,
sob o título: "Both Sides WIn
With Mentoring." Sabemos que
cada configuração de intimidade,
quer seja entre gerações, entre
culturas, entre o mesmo sexo ou
entre sexos opostos, é única
quanto àquilo que tem a oferecer.
Aparecem düerenças de gênero. Os homens com maior freqüência definem a intimidade como conexão física, ao passo que
para as mulheres o maior valor
se encontra no componente emocional e no terreno familiar. Na
tentativa de uma "conquista rápida", podemos ser tentados a
optar por interação física, sem o
necessário e vital embasamento
emocional.
Carol Gilligan, autora de A Difere:nt Voice, descreve as diferen-

tes abordagens dos dois gêneros
à intimidade, em termos de ser-

mos societários de "hierarquia"
e "entrelaçamento". Ela sugere
que os homens são os construtores de torres, ao passo que as mulheres se concentram na afiliação
e obra de formar redes. O equilíbrio ocorre na combinação. Durante a amizade emergente o balanço deve tender, idealmente,
para o lado feminino. Uma vez
que se encontrem estabelecidos
os fundamentos da confiança,
compatibilidade, reci{>rocidade e
lealdade, é seguro engir a torre
- um lugar seguro para se acrescentar as camadas da intimidade
física com seu alto valor sinergístico.
Em seu livro Bonding Relationships in the Image of God,
Donald Joy descreve as diferenças de desenvolvimento dos cérebros masculino e feminino. O cérebro masculino, com suas conexões mais simples entre os hemisférios direito e esquerdo,
apresenta maior dificuldade para o acesso a sentimentos do que
o feminino. O desafio diante de
nós é no sentido de eX'ercitar todas as porções deste criativo
computador que se acha dentro
de nós, de modo a nos tornarmos
indivíduos de cérebro amplificado, ou seja, de nos tornarmos seres humanos completos. Na se~
rança e na incandescência da Intimidade estendemos as mãos para a vida de um modo que não arriscaríamos tentar se estivéssemos sozinhos.
Assim EU bu§co 'as profundidades com VOCE, meu significativo outro, EU-VOCÊ, covidando-o a unir-se a mim na dança da
vida, procurando conhecer e ser

conhecido intimamente.
Modelos EscriturÍsticos
de Intimidade
- "Não é bom que o homem esteja só" (Gênesis 2:18). Deus pronunciou estas palavras quando Eva ainda não havia sido crIada. A declaração tem a ver com a necessidade do
ser humano de estar com pessoas. A
interação humana provê estímulo vital, tanto do ponto de vista intelectual quanto social. Fomos criados
desta forma. Trata-se da natureza essencial da humana criação de Deus,
tanto do homem quanto da mulher.
- "Jônatas o amava [a Davi] com
todo o amor de sua alma" (I Samuel
20: 17). Estes jovens, ambos designados para o trono de Israel, demonstraram verdadeira amizade na mais
hostil das situações. A amizade de Jônatas por Davi comprovou sua lealdade diante de explosivas intrigas da
família real. Ambos eram heróis de
guerra. Suas vidas de violência não
impediram a capacidade que ambos
possuíam de desenvolver intimidade.
- Rute e Noemi eram pessoas com
notórias diferenças de idade, e que se
tornaram íntimas amigas através da
tragédia familiar. Através do compartilhar de sofrimentos, o coração de
Rute uniu-se ao de sua sogra, Noemi,
que era uma expatriada. Assim, disse ela a Noemi: HNão me instes para
que te deixe, e me obrigue a não
seguir-te; porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o
meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Onde quer que morreres, morrerei eu,
e ali serei sepultada; faça-me o Senhor o que bem Lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti" (Rute 1:16 e 17).
Este artigo foi escrito por Pat
Wick, em colaboração com seu esposo, Ted. Ele teve a tarefa de compilar os autores, ela deu vida ao artigo, e de ambos é a jornada rumo à
intimidade.

EM AÇÃO
Divisão Afn>Oceano índico

U

ma candeia num grande ambiente? Uma luz estabelecida
sobre a montanha? Uma pequena semente num vasto campo? Qualquer
que seja a metáfora utilizada, o ministério é inconfundível. Mais de

2.200 estudantes adventistas que estão à busca de graus universitários
de instrução em instituiçôes nãoadventistas em seis países da Divisão .
Mro-Oceano índico, conhecem sua
missão e se organizaram em associaDIÁLOGO 2 - 1990

ções ou grupos de companheirismo
tendo em vista três objetivos:
(1) Constituírem grupos de conservação com vistas ao estímulo mútuo
nas reuniôes de estudo regular da Bíblia, oração e adoração.
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