intoxicante. Bacchiocchi demonstra,
convincentemente, que estas palavras se referem ao suco de uva, seja fermentado ou não fermentado.
Onde a palavra "vinho" é vista positivamente na Bíblia, o contexto in -

das idéias importa ntes. O li vro deve ser lido por todos os que estão
preocupados com intoxicantes e in teressados no ensino escriturfstico
sobre o assu nto .

dica que a bebida não é fermentada. O vinho fermentado, por outro
lado , menciona-se negativamente.

Outro equívoco é que os antigos
não podiam conservar o suco de uva

não fermentado . Antigas fontes revelam não somente o sucesso, mas

também considerável sofisticação
na tecnologia da preservação do suco. A informação concernente ao

R011 Gane (M.A.. Universidade
da Califó.-nia, Ee"/"keley) está. concluindo u.m Ph.D. em língua e litera·
tura hebraica (bíblica) e daMo U7n
C'IL1'SO

de textos heb7'aicos bíblicos

na UniwrsidadedaCalifórnia, Ee"/"kele>J.

processamento dos produtos da uva
é de valor significativo na análise
Winc in the Biblc: A Biblical
S(udy on the Use of Alcoholic Bevcrages [Vinho na Bfblia: Um Estudo Bfblico sobre o Uso de Bebidas
Alcoólicas), por Samuele Bacchiocchi (Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 1989; 307 páginas, $12.95 brochura).
Revisado por Roy Gane.
O Dr. Bacchiocchi, da Andrews
University, melhor conhecido por
sua pesquisa sobre a doutrina do sá-

de algumas narrativas e afirmações
de Jesus em que aparece IOvinho".

A interpretação textual de Bacchiocchi é de inatacável integridade, demonstrando uma sólida compreensão do em prego das palavras,

da gramática, da estrutura lingüfstica, do co ntexto, das limi tações de

evidência e do papel das fontes secundárias. As conclusões com respeito a algumas passagens, tais co-

mo Deuteronômio 14:26, Lucas
5:37-39 e Atos 2:13 são novas e sur-

bado, desafia a opinião comumente

preendentes.

aceita de que o uso moderado de
bebidas alcoólicas é tolerado pela
Bfblia. O Antigo Testamento, as declarações e o exemplo de Jesus e
os ensinos e práticas da igreja apostólica, tudo aponta claramente na
di reção da abstinência total de intoxicantes. A posição de ElIen White
concorcla com a evidência bíblica.

uma discussão teórica para uma audiência erudita, o autor expõe o seu
argumento em linguagem simples.
Enfatiza a imediata relevância morai e social do seu estudo para as
opiniões modernas a respeito do ál-

Admite-se, freqüentemente, que
as palavras pregas e hebraicas tra-

duzidas por' vinho". necessariamen-

te denotam uma bebida inebriante,

Não contente com a produção de

cool. Vários itens contribuem para
a legibilidade popular do livro: uma
breve pré-estréia do seu co nteúdo,

tftulos das matérias em negrito, plenitude de expressão (às vezes a ponto de redundância) e recapitulação

NOVO MANUAL
Adventist Ministry on lhe P ublic University Campus [Ministério
Adventista no Campus da Universidade Pública) é um novo manual para aqueles que estão interessados
e m ministrar a estudantes que freqüe ntam instituições seculares.
Suas três partes - Avaliando a Ne-

cessidade, Abordando a Tarefa e
Usando os Recursos Disponíveis -

incluem mais de 100 páginas de
idéias práticas para um ministério
bem-sucedido no cam pus.
Encomende seu exemplar, escre-

vendo paraAMICUS, c/o GC Educat ion Department, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904 ,
U.S.A. Anexe um cheque de US$6.00
[seis dólal'es] juntamente com o seu
nome e endereço.

PARA SUA INFORMAÇÃO

QUEM CUIDARÁ DAS CRIANÇAS?
Vicki Graham

C

rianças - os indefesos bebês que a limentamos, segu-

ramos nos braços, acariciamos
e nutrimos ao longo da infância
e juventude até a independência
e idade adlll ta. Embora a maioria de nós retrate as crianças
deste modo, muitos não o fazem.
Diariame nte, crianças sâo ne-

gligenciadas, exploradas, abandonadas, estupradas e mortas.
E stes problemas não são isolados; são realidades de uma forma ou de outra ao r edor do globo. A nível mund ial , 150 milhões
de cl'ianças abaixo da idade de
cinco anos, sofrem de desnutrição. I Mais de 100 milhões de
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cria nças trabalham em condições arriscadas e muitas vezes
fatais' A Defesa Internacional
da Criança-E stados U nidos, relata que só na Tai lâ ndia há de
15.000 a 40.000 meninas com
idade infe rior a 15 anos que trabalham como prostitu tas.
As crianças são apanhadas
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em violentos combates de rua,
em guerras civis, raciais e inter·

nacionais em que elas são as vítimas mais inocentes. Duzentos
mil meninos com menos de 15
anos de idade servem como soldados nos exérci tos de várias
nações. São aprisionados sem
julgamento, torturados, agredidos, baleados e mortos.
Mais de 80 milhões de crianças sem lar vivem nas cidades
do mundo, e em um determinado país, essas crianças são rotineiramente mortas por um grupo vigilante, decidido a "limpar"
as ruas,a

Os órfãos da Romênia são outro exemplo de maltrato das
crianças que recentemente chamou a atenção do mundo . Nada menos do que 100.000 infantes e crianças têm sido forçados
a viver em orfanatos in salubres,
dirigidos pelo Estado, onde recebem pouca comida, se é que recebem alguma. Entre elas, as
crianças inválidas têm sido enviadas para instituições semelhantes a prisões. Até um terço
dessas crianças morrem cada
ano:1
E m toda parte, os profissionais a serviço da criança, relatam que o abandono está em alta. Na América do Norte, as histórias acerca de infantes abandonados não mais constituem notícias chocantes. Por este motivo,
essas horrorizantes ocorrências,
experimentadas pelos mais fracos dentre nós, clamam por ação.
As crianças são seres humanos com direitos inerentes; contudo, estes têm sido grandemente irreconhecidos. Deveriam os
direitos humanos das crianças
ser protegidos por lei'! Curiosamente, este assunto tem sido o
foco de muita controvérsia. A
Defesa Internacional da Criança, óq~ão da UNICEF, e outras
orgamzações não governamentais, têm trabalhado com vistas
à composição, ratificação e implementação da Convenção dos
Direitos da Criança, das Nações
Un idas, uma lei destinada a proteger os direitos humanos das
crianças abaixo dos 18 anos. Este importante documento trata
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especificamente de assuntos como a educação da criança; cuidado da saúde; abuso sexual, físico e mental; justiça juvenil ou
juizado de menores; e exploração econõmica.
A lei se baseia em três princípios fundamentais: (1) toaas as
crianças estão habilitadas aos
direitos esboçados no documento sem levar em consideração a

fazer . Você pode fazer uma diferença. As atividades em que você escolhe participar variarão
com o ambiente sócio-político
do seu país. Você terá de decidir qual é a mais apropriada para sua situação . Está aqui uma
lista de possibilidades:
• Seja um cidadão responsável. Mantenha-se informado acerca das tendências e eventos lo-

raça, cor, sexo, Ifngua, opinião

cais, nacionais e internacionais,

polrticaou nacional, origem étnica ou social; (2) todas as ações
concernentes a uma criança devem visar aos melhores interesses da criança; e (3) onde a criança é capaz de formar suas próprias opiniões, elas devem recebeI' a devida consideração. A
Convenção dos Direitos da Criança descreve a obrigação dos Estados que a ratificam e esboça
prov isões de implementação.
Também defin e como a aquiescência a esta lei será monitorada e as condições sob as quais
ela entra em vigol·.
No dia 20 de novembro de
1989, a Assembléia Geral das
Nações Unidas aprovou a Convenção dos Direitos da Criança.
O passo seguinte é que este documento seja apresentado a cada país-membro para ratificação.

especialmente em relação aos
problemas da criança. Pergunte a você mesmo: "Como a política nacional e externa do meu
país afeta a criança?"
• Reflita com oração sobre como seus estudos superiores e
eventual profissão podem ter
um impacto sobre a vida das

O que pode você fazer? Se você reconhece a seriedade da situação enfrentada hoje por milhões de crianças, se você concluiu que a LÍnica escolha responsável como cristão consciensioso é envolver-se, há muito por
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crianças.

• Converse com os pais e crianças de sua comu nidade. Tornese sensível aos seus problemas
e ajude na solução prática dos
problemas quando for possível.
• Escreva cartas para os jornais locais sobre a necessidade
de ratifi car a Convenção dos
Direitos da Criança.
• Escreva para seus legisladores, contando-lhes o que a Convenção sobre os Direitos das
Crianças pode fazer pelas crianças, e insista com eles para que
apóiem sua ratificação .
• Conduza discussões ou debates sobre os direitos das crianças em sua igreja, nas associações de pais e mestres e nas 01'ganizações de assistência.
• Recomende às autoridades
educacionais que este documento e a condição das crianças sejam estudados e discutidos na
escola.
• Escolha um programa para
as cl'Íanças locais, começando
com sua igreja, com sua responsabilidade especial e ajude aqueles que estão envolvidos em melhorar a vida das crianças.
_• Apóie as mel hore~ o rg-ani~a
çoes de cnanças, nacIOnais e 111ternacionais.

E lembre-se das palavras escritas por Isaías:
"Porventu ra não é este o jejum
que escolhi,
que soltes as ligaduras da impie-

dade,
desfaças as ataduras da servidão,
deixes livres os oprimidos
e despedaces todo jugo"?
Porventura não é também que
repartas o teu pão com o fam into,
e recolhas em casa os pobres desabrigados,
e se vires o nu , o cubras,
e nào te escondas do teu semelhante?
Então romperá a tua luz como
a alva,

a tua cura brotará sem detença,
a tua justiça irá ad iante de ti,
e a glória do Sen hor será ii tua
retaguarda;
então clamarás, e o Senhor te
responderá;
gritarás por socor ro, e Ele dirá:
Eis-Me aqui."
(Isaías 58:6-9)
Se você gosla"ia de mais informação ou um exemplar da Conven.ção so/Y)'e os DiTetlos da C,-;'ança, eSCTeva pam Vicki G"aha1n,
ADRA l nte'l"nalional, 12501 Old
Columbia Pilee, Silve?' Sp,-;'ng,
MD 20901" USA. Fax: (301)
680-6380 .

NOTAS
1. Time, 8 de outubro de 1990.
2. Kay Castelle, l n lhe Child's

Besl l nle,·esl.
3. WO?-ld Pnss R evimo, outubro
de 1989 .
4. USA Today, 12 de julho de
1990.

Vicki G"aharn é diretmo ass'istente
de desenvolvimento dos 'rec'U:rsos hum.anos da Agência A dvenlisla /nlerna.cional de Desenvolvim.ento e R e-

cursos Assistenciais, com responsabilidades especiais sobre os problemas 'relacionados com, as mulheres

e cn:anças.

DIREITOS HUMANOS BÁSICOS DAS CRIANÇAS
P rotegidos pela Convenção dos Direitos da Criança

>lO

+ Proteção de abuso sexual e exploração
+ Proteção da exploração econômica
+ Proteção de seqüestros, venda e tráfico
+ Liberdade de pensamento , consciência e religião

+ Proteção de tratamento cruel , tortura e punição capital
+ Acesso à educação
+ Acesso aos cuidados da saúde
+ Proteção dos conflitos armados até acima da idade de 15 anos

+ Direito a um nome e nacionalidade
+ Direito de viver com seus pais

+ Proteção durante o processo de adoção
(*)

Urna c1'ia,nça é dejinida como urna pessoa com idade abai·xo dos 18 anos.

INTERCÂMBIO
Os leitores que desejam estabelecer correspondência com
estudantes ou profissionais un iversitários adventistas de outras
partes do In undo. podem enviar seu nome e in formações pessoais. scm qualquer ónus, através de números futuros de OlÁ LOCO.

Envie seu no me e e ndereço postal. mencione a idade, sexo,
de estud os ou grau profissional, atividades rccrc;llivm;
ou interesses c o idi oma no qual você deseja manter correspondência.
Envie sua carta a: DI ALOGUE lnterchange, 1250 1 Old Co\umbia Pike, Silve I' Spring. MD 20904, U.S.A. Eviden te mente,
a revista não poderá assumi r a responsabilidade pela coneçáo
das inrormações e nviadas . nem pelo conteúdo da correspondência porventura )'esultante,
C~lmpo

• J-[(n!S Bm'flcS: 26 anos; sexo mascul ino; grau cm ntdiod ifusfto; tl'abalha atualm ente no deparbunento de !>romoçôes da
WU[,'1'-1'V, uma emissora de televisáo públ ica; hobM/!I3: rmísica de grandes bandas, lrngua alemá, correspondê ncia em inglês
ou alcmáo, Endereço: 36 11 SW 34 th Stl'eet, Apt. NU 107; Caincsvi ll e, Fl orida 32608; U_S.A.
* Gwendolyn Brossman: 20 anos ; sexo feminino: estud a ndo
assistência soc ial; interesses: mú sica, esportes, corrida, Natureza: correspondência em inglês ou francês. End ereço: R.O . N°
1. Box 1875; Schuylkill Haven, Pennsylvania J 7972; U.S.A.
o Okangba God.'ijJ01IJC1· Clt id1'ebcre: 23 anos: sexo masculino;
farmacêutico; interesses: medicina, farmácia , ciência; /Labbtes:
camo, leitura, troca de c:u-tas e cartões postais; correspondên-

cia em inglês. Endcreço: N° 20 Mbanefo Street; Un iversidade
da Nigéria; Nsukka, Amlmbra State; Nigéria.
.. Anita Cnlce Gco1'ge: J8 a nos; sexo femi nino; e~tu da nte
primeiranista da F'aculdade de Cirurgia Odontológica, K.M.C.:
J/.Obbies: leitura, correspondências. culi ná ria, müsica; correspondência em inglês_ Endereço: Quarto N° 207, Rajaji B!ock; Kasturba Medical College; Manipal 576 1J 9, Karuataka; Indi.l.

• Kcnnedy Kip1'op: 19 unos: sexo mase-ulino: esltldando a1"
te; hobbies: troca de cartas, comunhão cri stá, serviço àqueles
que estão em necessidade; correspondência em inglês. Endereço: Sukhadia University, U.P.R. I. College; Udaipul' 3 13001,
Raj; índia.
'* Alvin Masari1"ll.· 24 a nos; sexo mascul ino; originário de
Zimbábue; estuda ndo enge nh aria civil na Univ. de Arquitetura e Construção de Weimar, cor respondência cm inglês ou alemão. Endereço: Stud enten Wohnh eim , Jacobsplan; Zirnmer
Nr. 6230: Jacobstrasse: 5300 Wei mar, Alemanha.
• Okon E. N·d.uoyo: 28 anos; sexo masculi no; estuda nd o no
Laboratório de Ciência e 'recnologia, com ên fase em Química
e Bioquímica; interesses: atividades cristãs leigas, leitura , futebo l, viagens, música; correspondência em inglês. Endereço: Department of Chem ical Sciences; 'I'he Polytechnic; P .1\'1.8. 1110.
Calabar; Nigéria.
• Suransan PrusCJ..1.: 21. anos; sexo masculino; estudando
medicina; interesses: fotografia , viage ns, ciclismo, leitura; correspondência em inglês. End erC}ço: Men's Hostel; Chri stian Medical College; Vellorc 632002; India.
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