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-

meira e obstetra, especializada
em cuidado intensivo. Atualmente, ela está envolvida em pesquisa na Universidade de Nairobi,
focalizando as doenças sexualmente transmissíveis. Os Agoki têm duas filhas e dois filhos.
O Dr. Agoki serviu por vários
anos como diretor associado de
comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Quênia, concentrando-se em rádio e televisão. É, atualmente, ancião de
igreja e o responsável, em nível
de faculdade, pela associação
dos estudantes adventistas da
Universidade de Nairobi.
Dinâmico, eloqüente e sociável, George Agoki pertence a
um crescente grupo de profissionais adventistas do Quênia que
estavam dando uma contribuição significativa para o desenvolvimento de sua pátria e para o progresso de sua igreja.
Por que o senhor escolheu
engenharia como profissão?
Eu sempre tive interesse em
saber como as coisas funcionam
e como somos capazes de criar,
planejar e manipular coisas tais
como motores, máquinas, estradas e edifícios. Este interesse
foi incentivado por meus professores adventistas. Quando eu
era garoto, ficava fascinado com
a maneira como eles usavam a
maquinaria e o equipamento na
fazenda, no laboratório e na oficina. Eles, por sua vez, nos encorajavam a desmontar todos os
tipos de motores e equipamento elétrico. Realmente, a maior
parte do que tenho realizado
em meu campo profissional, devo à educação adventista.
Há no Quênia outros adventistas preeminentes, que também foram educados em nossas escolas?
Certamente. Embora nossa
igreja não ofereça todo ~ prog;~
ma da escola secundána eXIgIdo para ingresso na universidade, a escola elementar adventista e as escolas secundárias de
nível inferior têm provido sólido preparo. Com esta base, muitos de nós temos seguido os estudos avançados e agora estamos

envolvidos em diversas profissões. Deixe-me mencionar apenas alguns. Lazarus Amayo é o
ministro assistente da educação
no Quênia. Mary Angawa serve em Nairobi como magistrada de posição ou hierarquia
mais elevada. Elkana Bosire é
um juiz da corte suprema em
Mombasa. Winston Osongo leciona engenharia na Universidade
de Nairobi. Maragia Omwega
trabalha atualmente para o Instituto de Pesquisa Médica do
Quênia. O diretor do Kenyatta
National Hospital é o Dr. Naphtali Agata. Todos são produtos
da educação adventista e todos
estão envolvidos em nossa igreja como líderes leigos.
Como a Igreja Adventista é
vista pelo povo do Quênia?
Há uma conscientização geral
de que nossa igreja está crescendo. Nosso número atual de membros chega a 300.000 em um país de 25 milhões de habitantes
- isto é, um adventista para cada 85 habitantes. Várias de nossas atividades e serviços são bem
conhecidos. Muitos estão familiarizados com nosso plano para
Deixar de Fumar em Cinco Dias,
nossa Sociedade de Dorcas, a
recém-fundada Universidade
da África Oriental e a Equipe
do Coração da Universidade de
Loma Linda. Cada vez mais, os
adventistas do sétimo dia do
Quênia estão sendo vistos como um grupo de pessoas especial que enfatiza o gozo e o significado da vida.
Segundo o seu ponto de vista, quais são os principais desafios que os adventistas enfrentam no Quênia?
Eles são semelhantes àqueles
enfrentados I?elos quenianos
em geral - educação, saúde e
desenvolvimento econômico. Como pai, estou especialmente preocupado com a falta de instalações adequadas para educar devidamente os nossos jovens,
em vista das influências negativas que têm um impacto sobre
eles - lares esfacelados, materialismo, drogas. Nossa igreja
está fazendo uma diferença por
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intermédio de nossas escolas.
Na área da saúde, nosso Kendu
Hospital e vários dispensários
provêem auxílio. Mas estas instituições são J)oucas, não estão
bem distribuíâas em nosso território e, devido aos limitados recursos, não estão sendo expandidas nem elevando o seu nível.
Eu gostaria de ver nossas instituições educacionais, bem como
aquelas relacionadas com a saúde, servindo a um setor maior
da nossa população, contribuindo para o desenvolvimento da
nossa sociedade, através de jovens de ambos os sexos, qualificados para o auto-emprego e
cônscios a respeito da sua saúde.
Como está o senhor envolvi·
do na vida de sua congregação?
Como ancião de igreja, eu assisto o pastor na pregação, promoção missionária, aconselhamento, e ajudo a resolver alguns dos
desafios de rotina, enfrentados
por uma congregação adventista. Também sirvo como diretor
do Clube de Desbravadores.
Tenha a bondade de falarnos a respeito da sua vida profissional.
Uma das minhas irmãs perdeu
a perna direita como resultado
de um acidente automobilístico.
Isto me levou a estudar as causas dos acidentes rodoviários e
a interação dos vários fatores
. envolvidos neles. Quando ocorre um acidente, quem merece a
culpa - o engenheiro que planejou a estrada, a equipe de manutenção, o veículo, o motorista,
ou o quê? Durante anos, tenho
estado aprimorando um plano,
uma composição teórica que pode ser usada para o planejamento de estradas mais seguras.
Você vê alguma conexão entre sua fé cristã e sua pesquisa?
Sim, em um básico nível conceitual. Quando investigamos o
comportamento de pessoas envolVIdas em acidentes rodoviários, procuramos compreender
os fatores psicológicos e psicopatológicos que afetam o sistema
de projeto e segurança. Em tal
estudo, vejo muitas evidências
de um Deus sábio que nos criou
com talentos e com a faculdade
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da escolha. Ele é o planejador
e originador das leis e correlações que eu estudo. Também estou ciente da nossa condição caída e das nossas limitações. Esta perspectiva dual dá cor a todo o meu trabalho e pesquisa.
Percebo que, além dos fatores
humanos e materiais relacionados com o planejamento e segurança das estradas, existem em
operação questões eternas que
se sobrepõem. Minha fé em
Deus e minha compreensão do
grande conflito entre o bem e o
mal me provê de uma estrutura compreensiva em que eu posso levar avante os meus estudos.
Pode o senhor partilhar suas
convicções cristãs no trabalho?
Sim. A engenharia é uma precisa ciência aplicada. Fazemos
medições e procuramos exatidão.
Isto se relaciona com a precisão
e a verdade. Mas os seres humanos não podem atingir precisão
exata e, como substituto, devem
contar com as teorias da probabilidade. Quando discuto estes
assuntos com meus alunos e colegas em qualquer das ciências básicas ou aplicadas, chegamos naturalmen te às questões da verdade absoluta, que só pode ser compreendida a partir da perspectiva de um Deus perfeito.
Como vê o senhor seu papel
de patrocinador dos estudantes adventistas que freqüentam
a Universidade de Nairobi?
Dos 7.000 estudantes matriculados nas várias faculdades da
nossa universidade, aproximadamente 200 são adventistas do
sétimo dia. Eles representam
cerca de um quarto do número
de adventistas que seguem estudos superiores nas universidades públicas do Quênia. Nossa
igreja nomeou um capelão e
um assistente para coordenarem
o ministério da igreja em nosso
país em benefício deles. Além
disso, há centenas de outros estudantes adventistas que fre-
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qüentam_ universidades no exterior, na India, Europa e América do Norte.
Na Universidade de Nairobi,
parte do nosso desafio é localizar e atrair para nossa comunhão todos os novos estudantes
que têm uma formação adventista. Muitos atravessam uma crise ao se afastarem de seus lares
ou de nossos internatos de segundo grau, e se acham com
bastante tempo não estruturado em suas mãos. Sabemos que
é do seu interesse permanecer
em contato com seus pares adventistas. Através da associação
dos estudantes, procuramos prover-lhes encorajamento, aconselhamento e apoio espiritual.
Que conselho o senhor daria
a adventistas que planejam freqüentar universidades públicas?
Seria ideal se todos pudessem
fazer algum tipo de curso préuniversitário, a fim de recapitular em profundidade as crenças
f}lndamentais da nossa igreja.
E muito importante que eles saibam o que crêem e por quê, ao
invés de aceitar cegamente nossas doutrinas. Eles devem perceber que estas convicções são relevantes para o ambiente acadêmico em que estão prestes a ingressar. Tendo eles uma vez compreendido o fundamento lógico,
a base racional que está por
trás de nossas crenças, e percebido os benefícios de aplicá-las
ao viver diário, estão prontos a
relacionar-se inteligentemente
com a vida em uma comunidade universitária secular. Então,
ao iniciarem seus estudos, devem
assumir um compromisso pessoal de manter um relacionamento diário com Deus, a fim de nutrir uma fé viva. Estes dois passos vitais os ajudarão a permanecer fiéis e a crescer em sua experiência cristã, enquanto se relacionam com os novos modos de
pensar.
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o senhor tem algum outro
conselho?
As pressões do ambiente secular e o desejo de ter experiência
com novos estilos de vida são
forças que exercem um impacto sobre os estudantes universitários adventistas. Sendo que
eles são muito mais independentes, devem aprender a tomar
decisões baseadas em princípios
que afetem seu temp(), seu corpo e seus recursos. Necessitam
ter consciência dos desastrosos
resultados de certos tipos de comportamento. Também necessitam
ter claramente em vista os objetivos que os levaram à universidade. Se eles aprenderem a organizar o .seu tempo e a se aplicarem a SI mesmos, suas probabilidades de sucesso são excelentes. Além disto, o sábado os suprirá de uma agradável e bemvinda pausa que alivia a pressão
e cria um contexto para o crescimento espiritual e o serviço em
prol dos outros.
De que maneiras pode a igreja apoiar nossos estudantes
universitários?
Eles precisam de ajuda em
sua vida social e intelectual. As
famílias adventistas e a congregação local podem patrocinar
atividades recreativas para os
estudantes adventistas. Também
precisam de relevante material
de leitura e assistência na obtenção de oradores qualificados para suas reuniões e retiros. A congregação local deve procurar
maneiras de envolvê-los na vida da igreja.
Se provermos apoio inteligente para nossos estudantes universitários, eles se tornarão profissionais cristãos bem-sucedidos
que servirão como agentes pa:
ra mudança positiva na sociedade e como líderes no cumprimento da missão de nossa igreja.
Humberto M. Rasi

