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-
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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

de Desenvolvimento). Posteriormente, como auditora-chefe da
SIDA, tratou com altos funcionários do governo no Ministério
das Relações Exteriores. Foi
às vezes chamada ao parlamento sueco para apresentar relatórios orais e escritos sobre projetos de desenvolvimento assistencial.
O trabalho de Rigmor começou a afastá-la do lar mais do
que era o seu desejo. A fim de
passar mais tempo com sua filha, ela deixou a SIDA e trabalhou como gerente comercial e
professora em Ekebyholmsskolan, o junior college adventista
do sétimo dia da Suécia. Em
1985, estando sua filha com
mais idade, Rigmor aceitou o
convite da União Sueca para tornar-se diretora da Agência Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistenciais (ADRA)
daquele país.

Rigmor, fale-nos primeiro
sobre o trabalho da ADRA
em cooperação com a Agência
Sueca Internacional de Desenvolvimento (ASID).
O governo sueco tem concordado em canalizar um por cento do produto nacional bruto
do país para ajudar os países
em desenvolvimento. Eles querem atingir o povo em suas muitas necessidades. A ASID descobriu que as igrejas, trabalhando como o fazem, com o povo
comum, provêem um entrelaçamento ideal para o seu propósito. A Igreja Adventista é apenas uma das 27 organizações
eclesiásticas que trabalham com
a ASID em projetos assistenciais.
Nesse caso, você está obtendo dinheiro do governo sueco
para financiar a obra da Agência Adventista do Sétimo Dia
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais?
É isto. A obra da Igreja Adventista se ajusta de forma ideal com os obJetivos da ASID. O
propósito do desenvolvimento
assistencial é proporcionar às
pessoas um futuro melhor. A
ASID não concentra sua aten-

ção na educação de nível superior das pessoas do mundo em
desenvolvimento. Quer aplicar
dinheiro nas escolas primárias
e garantir que as pessoas possam
ler e escrever. Está preocupada com a medicina preventiva
essencial, provendo clínicas, garantindo que as pessoas tenham
água limpa, ensinando-lhes a
horticultura agI:fcola e científica - este tipo de coisa. Muitos
desses projetos são exatamente
aqueles em que a Igreja Adventista está envolvida.
Você viaja muito, não é? Para onde você vai e o que faz lá?
Eu viajo quatrg ou cinco vezes por ~~o na Asia, América
Latina e Africa. Oitenta por cento das minhas viagens me levam
à África. Basicamente, converso com as pessoas para quem o
trabalho está sendo feito. Pergunto a respeito das suas necessidades e avalio o que já foi feito.
O que você considera como
sendo suas principais realizações?
Tudo depende da maneira como você mede as realizações.
Alguns estão impressionados
com o fato de que cinco anos
atrás a doação anual do governo sueco para a ADRA era cerca de 400.000 dólares. Hoje é 3
milhões. Isto cobre as despesas
de todos os projetos da Adra iniciados por nossa gestão, tanto
na Suécia quanto no mundo em
desenvolvimento. Nossos salários secretariais, despesas de telefone e orçamentos de viagem
são todos financiados por fundos da ASID.
Estou muito satisfeita por ver
que a Igreja Adventista tem sido reconhecida e aceita como
°l!ma organização assistencial.
E maravilhoso que a Missão Global Adventista se esteja expandindo com o auxilio dos fundos
da ASID. Também acho que tem
havido um estimulante interesse pela ADRA entre os membros de nossa igreja e na mesa
da União. A filosofia que está
por trás de nossa obra missionária em geral e da ADRA em particular, tem sido aceita.
Há outro aspecto do seu tra-
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balho que lhe dá mais satisfação?
Sim. O que mais me satisfaz
é saber que as pessoas ajudadas
por nossos projetos não somente encontram um futuro para si
mesmas mas também aprendem
acerca de Deus. Fiquei emocionada ao saber que quando algumas das senhoras adventistas
do Quênia souberam que havia
sido cavado um poço em certo
local, elas foram lá e iniciaram
estudos bíblicos. Depois de algum tempo, elas puderam chamar um pastor, que batizou um
grupo de homens e mulheres.
Essas pessoas não encontraram
somente água, acharam a Água
Viva.
Quais são os maiores problemas que você encontra em seu
trabalho?
Às vezes eu não sinto que tenha qualquer problema, mas fico frustrada quando sinto que
programas ou planos de ação estão tendo precedência sobre as
pessoas. Há ocasiões em que
percebo que alguns dos meus colegas se preocupam mais em seguir os regulamentos para que
eles sejam promovidos do que
com o trabalho pelas pessoas
que estão necessitadas.
Os críticos dizem que em vez
de a ADRA ir para o exterior
e ajudar a~ _pessoas na construção de edifícios escolares, clínicas e projetos agrícolas, deveríamos usar todos os nossos
recursos e dinheiro para as campanhas evangelísticas, a fim
de que possamos batizar o
maior número possível de pessoas. Como você lhes responderia?
Um ano atrás, tivemos um seminário na Africa Ocidental, onde discutimos a abordagem holística para o trabalho da ADRA.
Jamais usamos recursos para
necessidades físicas e/ou materiais em vez de necessidades espirituais. Elas devem sempre caminhar juntas. Tentamos seguir
o exemplo de Cristo. Ele dava,
incondicionalmente, ajuda a todos os que queriam auxílio. Nunca indagava se as pessoas desejavam acreditar nEle. Tenho a ní-
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tida impressão de que se as pessoas estão famintas e nuas e
não tendo nenhum lugar onde
dormir, elas não se acham abertas à nossa mensagem . Tendo
nós uma vez cuidado das suas
necessidades básicas, elas freqüentemente quere m saber mais
acerca de Cristo.
Que conselho daria você a
jovens que desejam trabalhar
para a ADRA?
Na Suécia há muitos jovens
que gostariam de trabalhar para a ADRA. Eles gostam do desafio e oportu nidade que a viagem apresenta. Sugiro-lhes que
tirem um ano dos seus estudos
e vão trabalhar no mundo em
desenvolvimento. Eles precisam
experimentar de primeira mão
os problemas. Acho que também
é importante que eles obtenham
bom preparo e se tornem verdadeiros profissionais em sua linha
de trabalho específica.
Tem havido al!,'Uma vantagem
ou desvantagem em ser mulher,
em sua vida profissional?
Ambas! Acho que, como mulheres, muitas vezes vemos os
problemas de um modo diferente dos homens, um tanto mais
holisticamente, e isto afeta a
maneira como queremos resolvê-Ias. A diferença em nossas
abordagens às vezes afeta as relações entre mim e meus cole-

gas do sexo masculino.
Por outro lado, sinto freqüentemente que, nos países em desenvolvimento, uma mulher que
sabe do que está falando pode
ser mais prontamente aceita do
que um homem. Ela apresenta
menos ameaça. Contudo, em comitês e grupos no Ocidente, a
mulher geralmente tem de evidenciar-se antes de ser aceita.
Que conselho daria você a
uma jovem que está pensando
em trabalhar para a igreja?
Ainda temos que andar muito. Se uma mulher se sente chamada para trabalhar para a igreja, eu lhe diria que se qualificasse o máximo possível para seguir a sua vocação, e que tivesse paciência. Temos em nossa
igreja uma grande necessidade
de mulheres líderes, especialmente em nossa parte do mundo onde a maioria dos membros são
mulheres . Freqüentemente, é
muito mais fáci l uma mulher compreendei· outra.
Tenho conhecimento de que
você é divorciada e tem sido
uma mãe solitária durante os
treze anos passados. Como tem
isto afetado o seu trabalho?
Muitas vezes tem sido difícil
equilibrar minha vida profissional com minha vida privada.
Quando minha filha começou os
estudos, eu estava trabalhando

em nosso junior college. Toda
noite eu tinha de trazer trabalho
para casa. E tão logo ela ia para a cama, eu iniciava Q meu segundo dia de trabalho! As vezes,
tem sido um problema quando
estou assentada nas comissões
e elas se prolongam além do tempo. Eu então me sinto mal, porque sei que minha fi lha está sozinha em casa e eu estou atrasada. Tenho tentado tanto quanto possível dar prioridade à minha filha. Por exemplo, não viajo por mais do que duas semanas de uma vez. E estou feliz
de que tenhamos o sábado.
A que atribui você o seu sucesso?
À disposição dos líderes da
igreja de dar às mulheres esta
espécie de ocupação, de emprego, a um ardente interesse pelas
pessoas e pelo meu trabalho e
a nunca estar com medo de labutar por longas horas. Também
tenho tido uma família muito
aprobativa.
Helen Pearson
Helen Pearson está concluindo um
grau de Master Df Philosophy C1:'
jornalismo religioso na Cidade Umversitária em Londres. Helen e seu
esposo, Michael, lecionam no Ne.w-

bold College, na Inglaterra, e tem
dois filhos .

PERFIS

GEORGE AGOKI
DIÁLOGO COM UM PROFESSOR DE ENGENHARIA DO QUÊNIA

G

eorge Agoki é professor decano de engenharia da Universidad'e de Nairobi, QUênia,
onde leciona desde 1976. Suas
áreas de especialização são engenharia civil, urbanismo e agrimensura. Sua pesquisa de maior
interesse envolve segurança no
transporte e prevenção de acidentes de trãnsito.
Um dos nove fil hos de um pas-
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tor e professor adventista do sétimo dia, Agoki nasceu em 1950.
Passou a infãncia e a juventude nos campus das escolas denominacionais em Uganda e no
Quênia; depois, prosseguiu até
ser graduado em Engenharia,
e fazer o Mestrado em Planejamento Urbano e Regional e alcançar um Ph .D em engenharia
civil da Universidade de Nairobi.
Sua esposa, Elizabeth, é enfer-

