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Mais Que Literatura Americana
Treva Burgess

sor de estudantes de advocacia provenientes de todas as partes do país,
seleciooados em função de sua excelente habilidade em comunicação.
Embora me sentisse totalmente à
vontade com o curso de Literatura
Americana que ia ensinar, eu sabia
que essa classe me traria um desafio

Deus em ação em tudo à sua volta.
Nosso próximo texto sobre Alexandre o Grande deu-me a oportunidade perfeita de ler-lhes o sonho
de Nabucodonosor (Daniel 2) . Eles
conheciam muito bem a história
mundial, e depois de ouvir o relato
da estátua em Daniel, minha aluna
Lina disse, "Nós devemos estar nos
dedos dessa grande imagem, não é?"

especial , pois ainda não tinha esco-

Eu tinha em minhas mãos pessoas

lhido um livro de texto , e aqui me

muito inteligentes.
Um texto sobre o roubo deu-me a
ocasião para ler os Dez Mandamentos (estudantes de advocacia
devem conhecer os fundamentos de
nosso sistema judiciário atual, eu
pensei) . E quando o Natal se aproximou , eu lhes contei a história do

L

ancei um olhar sobre meus novos alunos, um grupo promis-

encontrava , em plena China, para
ensinar um g rupo de jovens chineses

curiosos e inteligentes.
Uma de nossas primeiras apostilas
tinha como título "a natureza já o
possuía." Descrevia a fascinante
hist6ria de como os mísseis, que
procuram fontes de calor, tinham
sido inventados baseados em estudos
feitos sobre a habilidade que as
serpentes têm de procurar calor.
Mostrava também como os homens
conseguiram produzir o sofisticado
radar baseados no radar natural que
Deus deu aos morcegos. Perguntei a
meus estudantes se eles tinham ouvido falar e m Deus. Somente três,
na classe inteira, responderam que

tinham .
Então perguntei se eles sabiam
alguma coisa sobre seu filho, Jesus
Cristo . Dessa vez eles me olharam
perplexos . Ninguém na classe tinha
ouvido falar sobre ele. Então fui informada que durante a Revolução Cultural,
e ainda hoje, os pais são
proibidos de partilhar sua
religião com os filhos, até
que eles cheguem à idade de
18 anos.

nascimento de Jesus, começando

com a profecia de Miquéias sobre
Belém e terminando com seu nascimento, descrito por Lucas.

A história da morte de Jesus os
comoveu, porque eles sentiram que

ele tinha morrido por eles também.
Mas as boas no vas da manhã da ressurreição e a promessa de sua volta
suscitamID novas e im portantes per-

dizendo: "n6s nunca estivemos numa
igrej a antes, e não temos os cartões

de membros." Agora foi a minha
vez de ficar perplexa. Compreendi
então que os cristãos chineses não

são lá muito diferentes dos cristãos
de outras partes do mundo, enchendo as igrejas duas vezes por ano no Natal e na Páscoa. Para assegurar
lugares nestas ocasiões especiais, as

igrejas cristãs chinesas tinham tido a
brilhante idéia de entregar cartões a
seus membros. " Não se preocupem
com isso" , disse _eu, "há bastante

lugar. "
Entretanto, havia algo muito im-

portante a ser explicado a meus estudantes antes de levá-los à igreja.
Lembrei-lhes do que tinha acontecido no sétimo dia da Semana da Criação, e perguntei-lhes, " Vocês se
lembram o que diz o quarto mandamento?"

Eu

O

tinba lido apenas uma vez,

sem comentar em detalhe, mas meu
melhor aluno, Marvin, respondeu:

"Lembra-te do dia sétimo para o
santificar". "Certo" , eu repliquei,

"e qual é o sétimo dia da semana?"
Ninguém hesitou , "o Sábado! " Eu
compreendi e ntão que eles estavam

guntas em suas mentes .
Um dia, Tim me perguntou se eles
podiam ir à igreja comigo no dia de
Natal. Claro que concordei, mas ele

absorvendo muito mais do que a
parte de literatura de meu curso,

apressou-se em informar-me, antes
que eu ficasse muito entusiasmada,

guns calendários, a segunda-feira

porque na língua chinesa e em alaparece como o primeiro dia
da semana e o domingo como o sétimo.
Levei minha classe inteira
para a igreja . Eles cantaram
"Tudo é Paz" para a congregação, e tanto os membros da igreja como meus

alunos

Como os estudantes me

foram

abençoados

disseram que tinham começado a ouvir sobre a teoria

cial. Ela deve ter soado

da evolução DO terceiro ano

muito doce aos ouvidos de

primário eu ofereci-me para
ler para eles a história da
criação do mundo. O relato
de Gênesis os fascinou . Eles
puderam ver o plano de

Deus.
Nossa festa de Natal com
jogos, docinhos e suco foi

por essa musica tão espe-

I

Minha classe de literatura apresentando músicas
de Natal para a igreja.
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um sucesso , mas lembrei-

lhes que precisávamos fazer
33

a revisão para os exames finais que
estavam às portas. John falou pela
turma dizendo, "n6s prometemos fazer a revisão n6s mesmos; por favor
conte-nos mais algumas hist6rias da
Bíblia!" Como poderia eu recusar?
Nas duas últimas semanas ensineilhes como orar e contei-lhes mais
histórias da Bíblia, crendo firmemente que o Santo Espírito os acompanharia durante a preparação para
os exames finais. Ele o fez! Meus
alunos tiveram as melhores notas de
todos os quatro grupos de Literatura
Americana, tiraram de 87 à 94%!
Quando vieram receber suas notas
finais, eles trouxeram-me suas fotografias e cartas de agradecimento.
Fiquei sensibilizada com todas elas.
Uma moça escreveu, "Sra. Burgess,
desejo confiar-lhe meu segredo. Eu
agora oro todas as noites antes de
me deitar. Eu oro por você, por
mim, por meu namorado, e por todo
mundo que eu amo. Creio que Deus
me ouve e pode ajudar-me porque
você me disse que Deus está interessado em todas as pessoas, inclusive em mim".
Durante todo aquele ano escolar
eu senti que Deus ajudou-me a ensinar muito mais do que Literatura
Americana.

Treva Burgess ensinou inglês e literatura na China durante dois anos.
Atualmente, ela atua como assistente
junto à adminstraçâo do Serviço ao
Professor Internacional.
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QUADRO DE ANÚNCIOS
Conferência Internacional das Missões
IDE '91, a primeira Conferência Internacional das Missões Adventistas, terá
lugar entre 27-31 de dezembro 1991 na Andrews University, sob os auspícios do
Instituto das Missões Mundiais. Especialmente preparada para jovens adultos, a
conferência terá como tema "Amando o Mundo para Cristo".
Oradores especiais: Gottfried OostelWal, Tom Sine, Richard Barron, Kelli
Wright, Jon Dybdahl, Ted Wilson e outros.
Seminários: Evangelismo Através do Estilo de Vida; Assuntos Básicos das
Missões; Escolhendo sua Carreira; O Cristão e os Problemas Sociais; Curadores
Feridos Num Mundo Louco; Discussões Sobre o Ministério das Mulheres; e
muito mais.
Exposições e Recrutamento: Vinte entidades adventistas envolvidas no trabalho
das missões vão organizar exposições e fazer recrutamento nesta conferência.
Para Mais Infonnaçóes: Escreva para GO '91 - Institute of World Missions;
Andrews University; Berrien Springs, MI 49103, EUA. Telefone: (616)
471-2522. Fax: (616) 471-3540.

Novo Guia Científico para Saúde
O AlMS Health Evangelism Study Guide [Guia para a Evangelização At~vés
da Sáude] está agora à disposição em inglês e espanhol. Escrito por especialistas,
este guia de 328 páginas apresenta a história, filosofia e teologia da perspectiva
adventista sobre o cuidado médico, com uma sessão sobre "como pôr em prática"
especialmente dedicada aos programas comunitários de saúde e evangelização.
Capítulos. A Missão Adventista de Hoje; O Significado Espiritual da Saúde;
A Ética Cristã e a Herança Adventista; Para Onde Estamos Indo? Ellen White e
a Mensagem Adventista Sobre Saúde; A Terapêutica Adventista; A Cura
Tradicional, o Fanatismo, e o Charlatanismo; Os Adventistas Agentes de Saúde;
Novas Idéias no Trabalho Adventista na Área de Saúde; Missionários:
Empregados pela Igreja ou Por sua Própria Conta?; Praticando a Saúde Total;
Saúde da Comunidade; Um Ministério Integrado.
Custo. EUA e Canadá, US$24,95, mais US$3,75 para o porte. Outros países:
US$12,95 e mais US$5,00 para o porte.
Onde Encomendar. EUA e Canadá: Creation Enterprises; P.O. Box 274; Si10am Springs, AK 72761; EUA. Pedidos com cartões de crédito; 1-800-522-4234.
Outros países: Escreva para o Hea1tb and Temperance Department, 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904-6600, EUA.
Descontos. Encomendas provenientes de estudantes no campo da saúde, assim
como de um grupo, podem gozar de um desconto especial. Escreva para o
Departamento de Saúde e Temperança no endereço acima, e forneça as
informações necessárias.

Oferta Especial
Dois lançamentos novos pelo Dr. V. Norskov Olsen, Professor atualmente em
residência na Universidade de Loma Linda.
* Papal Supremacy and American Democracy [A Supremacia Papal e a
Democracia Americana], 190 páginas. Preço especial: US $8,95 despesas postais
incluídas. (Compare com o preço normal de US$10,95). Um estudo exaustivo da
perspectiva Católica Romana sobre a infalibilidade e supremacia Papal no
contexto do ecumenismo católico, e seu relacionamento com o processo
democrático americano.
* Myth and Truth About Church, Priesthood and Ordination [Mitos e Verdades
sobre a Igreja, o Sacerdócio, e a Ordenação], 203 páginas. Preço especial:
US$9,95 despesas postais incluídas. (Compare com o preço normal de
US$12,95). Uma nova análise da eclesiologia, vista através de uma perspectiva
bíblica e teológica, acompanhando o desenvolvimento histórico da Igreja cristã e
suas práticas.
Encomendas: University Press; La Sierra University; Riverside, CA 92515,
EUA. Ao fazer sua encomenda e adicionar o pagamento, mencione o desconto
especial oferecido aos leitores de DIÁLOGO.
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