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o Síndrome de Jonas
Bruce Campbell Moyer

E

veio a palavra do Senhor a
Jonas, filho de Amital,
dizendo: "Levanta-te, vai à grande
cidade de Ntnive e clama contra ela.
E Jonas se levantou para fugir
de diante da face do Senhor . •.• E
veio a palavra do Senlwr segunda
vez a Jonas . •.. E levantou-se e foi a
Ntnive. 1
• • • II

D

igam o que quiserem da
motivação de Jonas, mas não
podemos negar o sucesso de sua
pregação. Ao fim de 40 dias de
advertência (até um pouco negativa),
cada pessoa e animal na cidade estava
vestido de saco e cinza.2 Deus
alegrou-se com o arrependimento, o
povo e os animais se alegraram, mas
Jonas se aborreceu. Sua percepção de
Deus foi aniqui1ada, sua reputação
profissional, arruinada. Ele foi
colocado na situação impossível de
ter que. amar os desamoráveis que
agora tomaram-se amoráveis, ou pelo
menos "afeiçoados".
Jonas muda-se para fora da
cidade, esperando que Deus se
arrependa de sua bondade. Quando
nada aconteceu, ele se afoga na
piedade própria. Sua repugnância por
esse povo é tão grande que ele não
consegue alegrar-se com a salvação
deles. Ele fica irritado com Deus. ''Tu
me deixaste na mão, Senhor, agora
deixa-me morrer', ele resmunga.
Algum tempo atrás uma igreja
numa metrópole convidou-me para
pregar-lhes sobre o crescimento da
igreja e como alcançar a comunidade
à sua volta. Tratava-se de uma
situação comum em centros urbanos,
onde a comunidade em volta da igreja
modifica, enquanto que os membros,
cuja maioria se mudara para outras
áreas, continuam a freqüentar a
mesma igreja. Como poderiam eles
tornar-se uma
"igreja
da
comunidade"?
Indaguei sobre os componentes
da vizinhança. Eles descreveram uma
população composta de imigrantes
recentes e diversos clubes de
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motoqueiros. Uma mistura de raças e
cores se adicionava a um florescente
tráfico de drogas. Como poderia a
igreja crescer num ambiente desses?
O que tem a Igreja Adventista do
Sétimo Dia a dizer (se é que ela tem
algo a dizer) ou a oferecer a esse
povo? De que maneira poderemos
fazê-lo?
Perguntei aos membros da igreja
se eles realmente queriam esses
vizinhos dentro da igreja. As fanu1ias
de inúgrantes são pobres, têm muitos
filhos e contribuem com muito
pouco, financeiramente falando. Os
motoqueiros vestem blusões de
couro, e geralmente não tomam muito
banho. As únicas pessoas que podiam
colocar dinheiro no prato da oferta
eram os traficantes de drogas.
Queriam eles realmente sentar nos
mesmos bancos e adorar a Deus com
essa gente em volta? Poderiam eles
cantar em uníssono "Benditos
sagrados serão, os laços fraternos do
amor ..."?
Os membros gastaram tempo
meditando na realidade à sua volta e
decidiram que, infelizmente, eles
realmente não queriam esse povo
adorando com eles e procurariam
outras
possibilidades
para
crescimento. Evangelismo efetivo
requer
confraternização
e
relacionamento. A igreja poderia ser
um impacto tremendo, mas estava
localizada num bairro horroroso.
Jonas está vivo! Muitos de nós
ainda não gostamos das cidades. Não
confiamos nelas. E
mais
freqüentemente do que pensamos,
não apreciamos pastores e membros
leigos que gostam de trabalhar nas
cidades. .
Quem é que vai amar os
motoqueiros? Como vão eles ouvir o
evangelho se ninguém os ama? São
eles um "povo que não presta", tal
como Jonas considerou Nínive uma
cidade "horrorosa"? Uma cidade
"imprestável" ou um bairro
"horroroso" são aqueles onde nós
demos colecionar todas as
soas
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indesejáveis e suas \ltividades, tais
como os clubes de motoqueiros,
prostitutas, os vagabundos e outros
degenerados. Então o resto da cidade
ou país pode continuar com negócios
mais interesssantes, sem se misturar
com eles.
Lemos acerca das crianças
vagabundas em nossas cidades e
ficamos todos preocupados. Nós
deveríamos era tremer. Elas vão
crescer e se tornar parte de um
problema que está se expandindo.
Recentemente, diante da necessidade
de ir a um shopping center no centro
da cidade, minha mulher pediu-me
que fosse em seu lugar, porque
alguém tinha-lhe dito que esse não
era um lugar seguro para mulheres e
crianças. Se isto está acontecendo,
será que não é parcialmente porque
nós consideramos mais seguro morar
e trabalhar nos subúrbios, longe do
centro da cidade e seus problemas?
Qual é nossa responsabilidade com as
cidades?
Jonas via Nínive como um
inimigo. Essa atitude sempre cria um
clima de relacionamento do tipo
"nós" e "eles".
Nós somos os bonzinhos. Nós
usamos chapéus brancos, pensamos
em coisas bonitas, comemos coisas
boas, e estamos certos de que Deus é
muito afortunado de ter-nos como
anúgos.
Eles são os ruins. Usam bonés
pretos, pensam coisas horríveis,
comem coisas imundas, e nunca
fazept oração.
E muito fáci1 amar a "nós". É
extrememente difícil amar a "eles". E
enquanto continuarmos a ver os
não-adventistas - e especialmente
os não-cristãos - como "eles", não
seremos capazes de amá-los.
Pelo que se segue, posso sugerir
que Jonas talvez tivesse uma visão de
"igreja" e não uma visão de "reino":
• Uma "visão de igreja" focaliza nas
necessidades organizacionais da
igreja. Uma "visão de reino"
focaliza no sentido com leto do

Reino de Deus - todas af
atividades de Deus neste mundo.
• Uma "visão de igreja" tende a
fragmentar o trabalho de Deus em
partes isoladas. Uma "visão de
reino" tenta compreender cada
parte da sociedade em sua relação
como todo.
• Uma "visão de igreja" trabalha
para trazer as pessoas para a igreja.
Uma "visão de reino" trabalha
para inserir a igreja dentro do
mundo.
• Uma "visão de igreja" se preocupa
com a possibilidade do "mundo"
contaminar a igreja. Uma "visão
de reino" anseia ver a igreja
transfonnar o mundo.
O mártir alemão Dietrich
Bonhoeffer comentou certa vez que
quanto mais nós reconhecemos e
confessamos a Cristo como· nosso
Senhor, quanto maior e mais
completa será a revelação das
múltiplas facetas de seu reino.
O incompleto livro de Jonas
termina com algumas peIgUntas, tais
como:
1. Honestamente, será que eu
detesto, temo ou amo este mundo?
2. Até que ponto minha atitude
em relação ao mundo afeta meu
ministério?
3. Será que minha atitude em
relação ao mundo ajuda-me a me
relacionar de uma maneira amorosa e
redentora com o povo do mundo, ou
isola-me dele?
4. Será que o livro de Jonas deve
ser considerado apenas como história
antiga ou seria eJe uma realidade
presente e ainda aberta à análise?

NOTAS
1. Jonas 1:1-3; 3:1, 2, TheLiving
Bible, Paraphrased. Usado com
permissão (Wheaton: Tyndale House
Publishers, 1971).
2. Veja Jonas 3:8, New Internationol Version.

3. Veja Howard Snyder,Liberating lhe Church (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1983), pág. 11.

Bruce C. Moyer (Ph.D., San
Francisco Theological Seminary) é
presentemente diretor do Centro
para Missão Global situado em
Silver Spring, Maryland, EUA.

Quando o Prfnclpe
Encantado Aparece
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Depois de conhecer bem o
cônjuge, o casa] pode trabalhar na
solução de outras dificuldades que
aparecem no dia a dia.
Incompreensões e tensões na vida
sexuaJ, problemas financeiros,
dificuldades com parentes e a
aprendizagem de métodos sobre
como tomar decisões, são áreas
menos ameaçadoras ao casamento e
mais fáceis de ser abordadas.
Deus sapia o que estava fazendo
quando no Eden estabeleceu a família
como a unidade básica da sociedade.
Os cristãos que seguem sua diretiva
na escolha de seu companheiro para a
vida e na preparação para um
casamento, podem esperar ter uma
união sólida e feliz.

NOTAS
1. Togethemess, Oneness, Joy.
Caring for Ma"Ülge, de autoria de
Ron e Karen F10wers é um curso de
educação pré-nupcial muito popular.
Pode ser adquirido da Associação
Geral em diversas línguas, através
das diversas divisões mundiais.
Ma"iage Commitment, escrito por

John e Millie Youngberg é outro
programa muito utilizado. Para
adquirir mais informações sobre
esses programas, escreva para Family
Life Office, na Associação Geral, ou
di reta mente ao Dr. Iohn Youngberg,
Andrews University, Berrien
Springs, MI 49104, EUA.
2. O popular Temperament
Inventory, de autoria de Cruise e
Blitchington, pode ser encontrado em
inglês, espanhol, português, alemão e
francês, através da Andrews
University Press, Berrien Springs, MI
49104, EUA. Para informação
referente ao Taylor-Johnson Temperament Analysis, escreva para
Psychological PubJications, Inc.,
5300 Hollywood Blvd., Los Angeles,
CA 90027, EUA. Este teste (T-ITA)
pode ser adquirido em vários
idiomas.

RECURSOS
Uvrarias cristãs em muitas partes
do mundo expõem livros, revistas,
artigos, cassettes e video-teipes que
ensinam técnicas de comunicação
para a solução de conflitos, noções
sobre educação dos filhos, como
lidar com dinheiro, compreensão
cristã sobre a sexualidade, e outras
áreas do casamento e fam{lia.
Bibliografias estão disponíveis no
endereço seguinte: Family Life
Office, General Conference of
Seventh-day Adventists, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, EUA.

Delmer e Betty Holbrook são os
fundadores do Home and Family
OjJice. Eles já dirigiram inúmeros
seminários sobre a famllia em várÜls
partes do globo.

.:.~ Cristiano
Às VEZES TENHO VONTADE
DE PERGUNTAR A DEUS
POR QUE ELE PERMITE
P06REZA, FOME, E INJUSTIÇA
QUANDO PODERIA FAZER
ALGO A RESPEITO DISSO.
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