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VENTOS DA LIBERDADE
NO LESTE EUROPEU
MUDANÇAS DRAMÁTICAS E NOVAS OPORTUNIDADES
PARA NOSSA IGREJA

Victor Cooper

A

55a sessão da Associação
Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia, realizada de 5 a 14
de julho de 1990, em Indianápolis, Indiana, foi um singular congresso mundial. Houve representantes de maior número de países do que em qualquer outro
encontro religioso internacional.
As nações do Leste Europeu enviaram mais delegados do que
em qualquer outra sessão anterior. Trinta e cinco pessoas vieram da União Soviética. A lIa
Divisão de nossa igreja mundial
- a URSS - foi votada para
vir à existência. Um grupo de
três pessoas da televisão soviética passou uma semana no Hoosier Dome preparando um programa de 60 minutos sobre os
adventistas para levar ao ar na
Rússia.
Os delegados de vários países
do Leste Europeu me contaram
das mudanças e oportunidades
resultantes da perestroika e da
glàsnost. Temos aqui um sumá-

rio do nosso diálogo.

TCHECOSLOVÁQUIA
Temos alguma escola adventista na Tchecoslováquia?
Miroslav Kysilko (Presidente da Associação Boêmia, Praga): Não no tempo presente.
Contudo, planejamos comprar
para o nosso seminário um edifício escolar que foi outrora usado pela juventude comunista.
Podem os adventistas transmitir pelo rádio e pela televisão?
Kysilko: Produzimos programas de rádio e de televisão meia hora por dia - para o povo da Tchecoslováquia. Nesses
programas oferecemos aos ouvintes cursos bíblicos por correspondência. Um cego que ouviu a
primeira irradiação nos escreveu,
e recentemente se tornou adventista.
Em Kromeriz, cidade da anti-
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ga província tcheca da Morávia,
há um conservatório musical.
Sob o regime anterior, os jovens
estudavam ali somente matérias
comunistas, mas agora eles podem receber literatura adventista. Doze jovens comunistas dessa escola foram batizados, quatro dos quais são agora pregadores. Temos dirigido seminários
bíblicos em vários locais e temos
350 pessoas se preparando para o batismo.
Tudo está mudando. As velhas leis são banidas. As novas
leis estão sendo preparadas. É
tempo de grande liberdade especialmente para os cidadãos
cuidadosos e solícitos.

IUGOSLÁVIA
Que mudanças têm ocorrido
recentemente na Iugoslávia?
Jovan Lorencin (Presidente
da União-Associação da Iugoslávia, que tem mais de 10.000 mem-
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bros adventistas): Embora a Iugoslávia . fosse anteriormente
um país aberto, sem restrições,
onde tanto estrangeiros quanto
cidadãos podiam viajar livremente, ainda era uma nação unipartidária. Agora, está-se tornando
um Estado multipartidário.
A Iugoslávia esteve fechada
economicamente, mas agora as
portas se estão abrindo para a
iniciativa privada, o que está fazendo uma grande diferença.
As coisas estão realmente mudando, enquanto as leis são promulgadas para acomodar-se à
nova situação.
Há desenvolvimento positivo
para os adventistas do sétimo
dia. Antes, a observância do sábado era um grande problema.
No comércio, você era obrigado
a implorar a pessoas de diferentes níveis os privilégios sabáticos. Atualmente, no sistema de
livre-empresa você tem de falar
apenas com o patrão! Assim, é
realmente muito melhor para nós!
Recentemente, veio para a Iug9slávia um coral e orquestra da
Ucrânia, União Soviética. A despeito de algumas dificuldades,
eles deram concertos públicos
em 11 locais e foram magnificamente recebidos. Antes não podíamos nem mesmo sonhar com isto. Mas agora é uma realidade.
Fale-nos a respeito da educação adventista na Iugoslávia.
Lorencin: Nosso seminário,
localizado em um belo sítio perto de Zagreb,.. foi reconhecido
oficialmente. E ali que nossos
futuros ministros recebem o seu
preparo. No mesmo campus,
operamos uma consideravelmente grande escola secundária com
internato, mas nossos alunos devem passar por exames especiais
nas escolas públicas mais próximas. Estamos agora discutindo
com as autoridades educacionais
os requisitos para a aprovação.
Cremos que nossas solicitações
serão concedidas.

POLÓNIA
Quando eu visitei a Polônia
alguns anos atrás, o senhor
era o diretor do nosso seminá18

rio nas proximidades de Varsóvia.
WIadyslaw Kosowski: Sim, eu
era. Agora sou secretário da associação ministerial da UniãoAssociação Polonesa.
O senhor era anteriormente
católico romano?
Kosowski: Sim. Nasci na mesma cidade do Papa. Estudamos
na mesma escola, eUlbora ele
fosse mais velho do que eu.
Na Polônia, com uma população de 38 milhões, cerca de
98 por cento são católico-romanos. São os adventistas do sétimo dia livres para partilhar
sua fé?
Kosowski: Sim, temos 4.700
membros em 120 igrejas. Nossas publicações e atividades musicais são bem conhecidas. Ao
mesmo tempo, estamos observando um grande reavivamento na Igreja Católica polonesa.
Muitos que anteriormente pretendiam ser comunistas, agora
se estão declarando católicos.
Estamos contentes por ver as
pessoas se voltando para Deus,
mas estamos preocupados com
o fato de que esta poderosa instituição possa começar a exercer pressão contra os crentes
de outras convicções religiosas.
Temos permissão de operar
escolas adventistas?
Kosowski: Sim, embora tenhamos apenas uma escola, o
Seminário Espiritual Polonês,
onde preparamos nossos pastores e instrutores bíblicos. Se estivéssemos interessados em abrir
outras escolas, poderíamos fazêlo livremente.
O senhor quer fazer isto?
Kosowski: Por estarem os
adventistas espalhados por toda a Polônia, não planejamos estabelecer outras escolas com internato no futuro próximo. Tirar as crianças de seus pais e
abrigá-las em dormitórios não
é bom para elas nem para seus
pais.
Vocês têm realizado campanhas evangelísticas públicas?
Kosowski: Em janeiro de
1990, iniciamos uma série evangelística de âmbito nacional, com
seis meses de conferências públi-
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cas em 100 localidades da Polônia. Falamos sobre os mesmos
assuntos, três vezes 'por semana. Em muitas cidades, alugamos salões e clubes públicos,
nos quais realizamos as conferências. Enfrentamos a oposição
de alguns bispos, mas não permitimos que estes problemas
nos detivessem. O Senhor é grande, e prosseguiremos vigorosamente.
Ray, eu o conheço há vários
anos, especialmente como diretor de comunicação e liberdade religiosa da Divisão TransEuropéia. Como você avalia a
atual situação em sua Polônia
nativa?
Rajmund Dabrowski: Hoje
não há nenhuma restrição em
dar qualquer espécie de testemunho. Alguns membros estão pedindo, por exemplo, que a igreja se engaje na produção de alimentos saudáveis e realize programas de saúde e temperança.
O problema está onde encontrar
pessoas para dirigir esses programas. Nosso número de membros
é pequeno, e não podemos fazer
tanto. A igreja faria bem em reconhecer a iniciativa, independentemente de seus leigos, e permitir que eles avancem nesses novos ministérios. E devemos agir
agora, antes que estes dias áureos de liberdade se tornem uma
coisa do passado.
Que oportunidades de radiodifusão vocês têm?
Dabrowski: Regularmente
nos achamos na rádio nacional
tanto em ondas médias quanto
em FM. Cinco ou seis vezes por
ano, temos aproximadamente
uma hora no ar. Agora o rádio
polonês solicitou à nossa igreja
llue produzisse programas sobre
família, saúde e assuntos sociais
que possam ser levados ao ar
em outras ocasiões. Temos um
estúdio bem equipado e jovens
produtores capacitados. A lei
polonesa de liberdade de consciência, que foi aprovada em maio
de 1989, permite que as igrejas
possuam transmissoras e emissoras de rádio, mas isto terá de
vir quando o sistema de radiodifusão estiver desregulamentado. Estamos interessados em

construir no mínimo uma estação de rádio FM perto de Varsóvia, a fim de cobrir uma área
metropolitana de 2,3 milhões
de pessoas e possivelmente outra no sul da Polõnia, com um
~I vo de audiência de seis a sete
milhões.

ROMÊNIA
Pastor Dumetru Poppa, o senhor foi por muitos anos presidente da União-Associação da
Romênia. Que cargo o senhor
ocupa atualmente?
Poppa: Eu sou o diretor de
publicações da nossa União.
Como O senhor vê os recentes eventos que afetam a Igreja Adventista na Romênia'!
Poppa: Primeiro, devo ressaltaI' que , como igreja, não nos temos envolvido em atividades políticas. As mudanças, contudo,
têm sido muito positivas. Podemos agora viver e partilhar livremente a nossa fé. Não é necessário obter uma porção de autol'izações como antes . Tão logo isto se tomou possível, começamos a publicar nas máquinas impressoras do Estado meio milhão de peças de literatura. Temos também um seminário em
Bucareste, com 60 alunos . Mas
necessitamos de professores e
melhores instalações no campus .
Apenas uma semana depois
da revolução, resolvemos organizar 280 novas igrejas, porque
durante os 40 anos anteriores
mio pudemos obter a necessál-ia
aprovação para fazer isto. Também fundamos uma nova Associação. Agol'a temos na Roménia 824 igrejas organizadas, onde ant es tínhamos 526. Isto significa que devemos construi r
uma porção de novos edifícios
de igreja. Com efeito, cerca de
100 estão sendo construídos.

tros líricos, mesmo ao ar livre.
Por exemplo, na Associação de
Bucareste (a maior da União,
com cerca de 20.000 membros)
um grupo de leigos organizou
dois coros, um de cl'ianças e jovens, outro de adultos. Os leigos
saíram com o coro das crianças,

viajando durante a semana em
um círculo de aproximadamente 20 aldeias. Eles paravam no
meio de uma aldeia ou em um
salão local ou na igreja ortodoxa, e começavam a cantar para
as pessoas que ali se reuniam.
Depois de cantarem, eles pl'egavam um a breve mensagem e depois partiam. Postenormente,
o pastor levava o grande coro
adulto e alguma literatura para
os mesmos locais. Realizavam
reuniões evangelísticas onde pregavam o eva!lgelho e distribuíam
literatura. Em quatro meses,
nosso povo preparou para O batismo cerca de 2.500 novos membros, com outros dois ou três
mil nas classes batismais.
O senhor tem alguma preocupação quanto ao futuro'!
Poppa: A situação política ain-

da não se acalmou. Ninguém sabe o que pode t razer um novo
dia. Continuamos a oral' por liberdade e paz. Outra preocupação se relaciona com a Igreja
Ortodoxa, que desempenha um
papel dominante em nosso país.
Mu itos daqueles que se estão
tornan do adve nt istas, eram
membros desta igreja, e compreensivelmente seus líderes não
estão muito satisfeitos. Recebemos uma queixa formal, e preve-

mos alguns problemas no futuro. Mas sempre tivemos desafios. Talvez seja este o motivo
por que nossa igreja é tão grande e tão forte.
Que oportunidades educacionais estão à disposição de nossas crianças'!
Poppa: Temos agora a possibilidade de fundar uma escola
secundária e uma escola para o
preparo de enfermeiras. Esperamos estabelecer , para nossos jovens, duas ou três escolas em
Bucareste e em outras partes
do país. Isto dependerá das leis
que esperamos que logo serão
aprovadas pelo novo governo.

E agora o senhor está livre
para empenhar-se em evangelismo '!

Poppa: Depois de ocorrer a
revolução, cada pastol- e cada
membro da ig reja foi apanhado
em uma maravilhosa experiência

evangelística. Realizamos conferências públicas em salões, tea-

Da esquerda para a direita: Ka rel Nowak
(Presidente da União da Tchecoslováquia), Nelu Dumitrescu
(Presidente dá União da Romênia) e Lothar Reiche (Presidente
da União da Alemanha Orient al) seguram símbolos da velha e da
nova liberdade: uma coroa confeccionada de arame farpado,
a bandeira romena com um furo, e um pedaço do Muro de Berlim .
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Vocês são capazes de usar
os meios de comunicação de
massa?
Poppa: Até agora tem sido impossível, mas, desdea revolução,
temos uma aberttu'a na rádio locai das quatro principais cidades
do país. Temos também usado
a rede nacional de TV para apresentaI' a Ig reja Adventista e nossa mensagem. Nosso plano é estabeleceI' nossos próprios estúdios de rádio e TV. Já solicitamos às autm'idades que nos permitam ter nossa própria emissora de TV ou que tenhamos tempo na TV nacional cada semana. Tudo isto agora é possível.
Faço votos que o senhor tenha tempo para contar-nos as
histórias de como o Espírito
de Deus está atuando na Romênia.
Poppa: Sim, há centenas de
histórias. Permita-me mencionar apenas uma. Uma jovem,
seel'etária da Liga da Juventu-

de Comunista, foi enviada para
visitar nossa igreja local. Tinha
a incumbência de fazer amigos
e penetrar em nosso grupo jovem a fim de convencê-lo de que
a religião é o ópio do povo. Tinha ela, portanto, a obrigação
cle desv iá-los da igreja e envolvê-los na Liga da Juventude Comunista daquela cidade. Quando chegou à nossa igreja, começou imediatamente a fazer amigos entre nossos jovens. Por
um ano, tentou levar a efeito o
seu propósito, mas, por fim, acabou vendo nossas doutrinas refl etidas na vida do nosso povo.
Finalmente, foi batizada, e agora ensina as crianças em nossa
Escola Sabatina.

•••

Os novos ventos da liberdade estão soprando por todo o Leste Europeu. E as mudanças continuam.
No que era anteriormente a Alema-

nha Oriental, as autoridades gover-

namentais concederem o status de
universidade ao nosso Seminário
de Friedensau - a primeira escola

adventista na Europa a receber tal
reconhecimento oficial. Planos estão

em andamento para se estabelecerem um seminário e uma casa pu-

blicadora na Hungria. Na Bulgária,
onde até recentemente nossa igre-

ja de 3.600 membros era apenas to·

lerada, tivemos permissão de realizar conferências públicas em alguns
dos melhores salões do país, com a
cobertura da imprensa.
Na providência divina, aos adventistas e a outros cristãos têm sido
concedidas extraordinárias oportunidades de viver e partilhar sua fé
em um clima de crescente Iiberda·
de. Regozijamo-nos com nossos companheiros de fé, e com eles oramos
por visão coragem e consagração,
l

enquanto há tempo.
Victo>' Coop"", auto,. de muitos
a'rtigos e sCl"ipts de filmes é um, esc1'itO'l" free lance que reside em Wol

kingham, Be,.kshire, Inglaterra.

PERFIS

RIGMOR NYBERG
DIÁLOGO COM A DIRETORA DA ADRA NA SUÉCIA
ta do Sétimo Dia na Suécia. A
compaixão pelos desprivilegiados tem sido o tema constante
da sua vida.

R

igmor Nyberg é a Diretora
da Agência Adventista de
Desenvolvim ento e Recursos
Assistenciais da Igreja Adventis-

20

A longa carreira comercial
de Rigmor começou quando ela
interrompeu seus estudos universitários para tornar-se a gerente de uma firma construtora sueca. Seu primeiro contato
com as necefisidades dos desprotegidos na Africa e sua iniciação
no mundo dos negócios, vieram
quando ela foi indicada para ser
a primeira mulher gerente financeira do Colégio Adventista da
Etiópia em 1967. Quando terminou sua primeira tarefa na África, já havia também trabalhado
para uma empresa etíope de comunicações.
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Rigmor voltou para casa, na
Suécia, com um maior senso de
direção em sua vida. Obteve
um M.A. [master of arts] em
educação cívica, história e economia. A esta altura, casou-se e
teve uma filha . Em 1972, Rigmor e sua família se mudaram
para a Andrews University, onde ela se graduou com um M.B.A.
[master of business administration] três anos depois.
Embora Rigmor e seu esposo
retornassem à Suécia por um
ano, seu coração ainda estava
com os necessitados da África.
Em 1976, ela começou a b'abaIhar para o Ministério Etíope
da Agricultura, como administradora da SIDA (Swedish International Development Agency Agência Sueca Internacional

