Cidadãos de Dois Mundos
Os Adventistas e a Responsabilidade Social
Roge .. L. Dudle)' e Edwin I. Hernándcz
travé:. dos séculos. o~ c ristào:.
têm deb'lI ido a cllIe:-.ti'io de se u
relacionamento com :I vida e os pro·
bl cma~ do Illlllldo prcs~ 1I1 e. Como
ôlplicar a:-. f;lI11o sa:-. mc t:lfor;l." do fero
mcnto. do s:11 e da lu z do mundo q ue
Jesus u ~o u à nO.. sa expe riênc ia conm
cid:tdãos de do is nllll1dn~ dbtilll m '!
Deve m 110 ~S O S valores morai"
fazer Ulm\ di fc rellça, nào ape nas n;1
nossa vida espiritual. ma:-. também
na da soc ic{lade em que vi ve mo~"!
Devemo:-. :-.cparar as c o i ~a :-. rclig io:-.a:-.
(C011l0 a uduraçi'io. pOI' ex cmplo) d ()~
:I.~s unto~ ~ ecll lures (corno () envolv ill1 CllI O na política)"! Em nns~o teste Illunho al ravl"S do evangelismo flCSsoa i e cOlllunit:írin , sc r;í que temos
quc esco lhe r enlre o eV; lI lgclislllo e u
serviço'!
Fizemo:-. rccentemente Ullla pc :-.<lui s:! com Li ma percentagem d(J ~ ad ventistas d(l S Estados Unidos, i n vc ~ 
tigando O resulwdo de ~e u engajamcnto reli g il)~o em rclaçi'io a as ~uIllO~
soci:lis. E~:-.e e"tudo juntalllent(· com
n o ~sa ,múlb e de MIa' impli caçôe~,
~e f;í publicado breve mente cm UIII
livro.
Embora es t cjalll o~ con ~cie nte~ de
que esse é um assunto eompk xo e
:.ensíveL q uere mo ~ examinar lIe:-.:-.e
art igo uma ;írcôl de nO.. ~a pe S 4 u i ~;\ e
rclac ion:í-Ia :IOS c n:. iIlO~ h íb l ic\l ~ M Ibre a rclaçiiu ent re o c n\o ul v;menlO
rel igioso e (I socia l. É Illll ito prov;í " e l
q uc nos."o s cOtllent:írio:-. :-.cri'io lít e i ~
p:tra 0:-' a d ven ti s\a~ c m Ollt ro~ ra í!o>C ~
lambém .

A

Du as Perspectivas
Nossa pc:.qui ~a re velou que :1 experiênci;1 rdigio~a ( I< I ma ioria do~
atlventistasnorle-allleric:lI1os tclll ulll
imp:tclo reduzido e pouco visível c m
suas at ilmlcs político-soci" is_ Como

acomete com outras denominações
evangé lica:. contemporâneas. parece
que somos v1Iim:ls da innuênciil restri ngente da cult ura cm geral. e le mos
pouco a di zer sohre conceilo:, ),oç iai :.

ma is amplos.' Nossa mora li dade tornou-:.c quase que cxclus iv:ullc rllc
pc:.soal c indi vidualista.
No que se refere :IOS assuntos so{:iai:., os crislãos esco lheram dua s
mane iras b:ísica:. de encará- lo:.. ;\
primei ra. islO é . I>crspectiva c\'<lngclística. advoga q ue n055;1 obrig..çáo
princip:1 1é de ganhar almas para Crislo. Todas as at ividadcs e proJ;r:lmas
da igreja s:10 c:matit.i\das nesta diTeçfto. Segundo esse ponto de \'ist... a
mai ori:!, scni'io todos os problemas
SOCi:lis podem ser resolv idos se os
coraçõc!. das pessoas forem tr'LIIsforIllado~. Cristãos que, como nós. vi vem lia e xpectat iv:1da imi ne nte volta
de Cristo, vêem os problemas soc i;lis
COIllO parte lhl deterioração prog res!>iva da "oc iedade que precederá o
fim deste mundo. Ess;\lógica nos le " a
a aceitar as coi sas como el;\s são,
porque esses evento!> foram preditos
e anundam que a volta de Jesus est:í
;IS portas.
,\ ~e~ unda pc r~ pcct i va. a que e nvol "e engajame nto ~ociaL crit ic'l o
pomo de vista ev.mgclíslico do cristi a n i ~ Ill O como sendo infiel às ex igê ncias radicais de j ustiça que as Escrit uras requerem. Os cristãos q ue
acei tam esse ponto de vist:! vêcm-se
como mordomos da terra, chamados
,J :-.e~ urar os \'entos da deslruiçi'io. O
mal é v;:-.to como entranhado na.' instituições e estrutu ras da sociedade.
Con seqüentemente, a moral pode ser
csta bclcçida SOIll CIllC através dc cnvol vi menta <it ivo \' isando mudar a
estrut ura lj uco prime o pobre . A igreja dcvcri a não somente ali vinr o sofri mento mas transfonna r também as
instituições quccausam osorrimc rllo.

E~sc s doi s pOl1tos de "bta tcm basc
na:. E~cr i tur,, ~ e encontram :ll>oio na
tradiç ão cri!>tã . Qualqucr um de les.
quando levado a eX lremos, presume
qu e :-.e possa separar :I:-.sunto:-. materiai:-. e e spiritua is. Ambm sào oriundos da líIosofi a grego-platónica sobre
a compreensão da reôllidadc C do!> sercs hUr11;lI1o:-.. A perspecti va rcduciolIi sta do cV;lIlgelismo d:í i'1 :.I ma um
""Ior primordial cm detrimcnto do
corpo--o celeslial aci ma do terrestre,
() ete nlO ac ima do tcmponll. A pcrspcct iva cst ri\;i do engajamento soc ial
põe ênfasc na o ulra fa ce da mocdaa matéria aci ma do espírito. a ~ocie 
datlc acima do ind ivíduo.
Os Advemistas tio Sétimo Dia tt!1ll
recebi do uma c0111 lHeell silo mai s
comp leta da nature"":1 dos .~e re s humano s. de ~Cll S objetivos e do seu
destino. Na realidadc. tôll\'c/. a nos.';:.
Ill issilo profética ~cja de prodamar
pela pregaç:io e pelo exemplo uma
compreensão ·'global" da realidade
e d,1 sal " ôlç:in. A no~!>:t mensagem.
enti'io, ma nterá m d oi ~ pOntos de vista
acima mcnc ionados nUIll equilíbrio
di n:irnico.

Razões Para o
Não-Envolvimento
Uma rev i ~ão na hi ~ t 6 ria de nos~a
denorninaçi'io re vela que em seu comcço-como ou Iras derlo rni naçocs
em seu início-ela estevc envolvida
ativamente em a:-~ unto~ :.ochlis. EIltretanto. quando um mo vimelllo reli gioso c resce c torna-se " be m sucedido··, ele lende a di luir as rein" indic:1ções r..<licais do evangelho.
pre fcrindo domesticar c espiritual izar a mensagem. Nosso estudo suge re que nlllitos adventistas fo ram
re:tllllelUc espre midos delllro da forma do mu ndo <I"e nos rodeia (Ro-
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manos 12:2 . Ph illips).
Existclll pelo mcnos quatro ral.Ues
(rue fazem com que a maioria dos ad ventistas norte-americanos te nde a
apoiar o .~f(I I/I~ fil/O . A primeira é a
aplicaçfio estrita da separaçfio entre a
igreja e o est;,do. que leva ao niloenvolvimento 11 0 processo político.
Para al gulls de nós. o govemo representa ull1 a in stituiçilo corrupla. um
mal nceess:írio. enqua nto q ue a tare ra
d,l igreja é a proclamaçi'io do evange lho. Conseqüentemente. o envol vimento em a!'>s unto~ secu lare s vai apenas distrair-nos de nossa missâo real.
Entretanto. c ~s a posição é perigo, a .
porque nega o rato de sere m os humanos criat ur:Ls essencialmente w c iais.
A Bíbli.. advoga lima "visão global "
da ex i ~ lê n c ia humana. A s pc~~l)a s não
e~ t;to sep:lradas em comparlime nh),
di!>tintos . c.tda um !>cparado do todt).
A ~c gund" r;lzão segue log icament e ;1 primei I'a- a resposta lia neutralidade. É melhor continuar "neu tro" que arriscar envolver-se cm assunto!> polítko ~ c socia is que podem
colocar em pe rigo a no ssa mb ~ ão .
Temos sido mais pragm:itieo!. lrU":
coerentes 11:' apl icaçilo de princípios
morais.' EllIretanto. nJo é po~s í vc1
deixar de tomar p{l~ição na sociedade
democr;"itic.. . Um .. posição neutra . na
re.. lidade. "I>oia o lado que vcnce na
camp:mha pilra o poder político. A I·
gum:ls vezes o 1;[<10 vencedor mantém
posiçõc:-. que e sti'io de acordo com os
valore:-. 1Il 0ra i ~ de alguns : mas. na
maioria das vezes . primam os interesses pela riqueza. poder e privilégios
soc iais. Mais que isso . ii posiçilo neu tra imlica que a Bíblia não tem mula a
dizer ~obre a~:-. u ntos sociais e económicos.
A terceira raz;io consiste 11:1 adoçJo. I>or parte de muitos adventi stas.
do individualismo como um v:llor
b;ísico_ Essa JXrsJXctiva pressupõe
<Iue cilda indivíduo deve assumir a
responsabilidade pcssoalno que t;lll ge a proble mas pol it kos. eeonóm icos
c sociai s. Po r conseguinte. muito!.
cri stãos razelll a equaçJo entreo conservat iSlIlo 1'01ílico e a ortüdox ia re i i·
g iosa: De ;icordo com nossas descobert as. muitos advent istas norte-anlericanos c rêcm que o capitalismo é I)
sistema aprovado por Deus. Isso implica. log icamente. q ue o socialismo

n;"io é aprovado por Deus. Ent retanto.
m prindpio:-. b:ísicos do individuali:-.mo cconômicl )-- rcdLlcioni~ mo . re ~
ponsabi lidade individual e benévo lo
inte res~c proprio-siío valores secularc!>. Igua1:lr o c;lpitali slllo ou o :-'0 eialismo ao cri!'> tianismo é perder de
vist;, a idcologia lr;mscendcnte (to
eva llgelhlJ.
Essa ênfa.\e (lO ind ivi dualiSlllo faz
eom quc !l()~ ~ OS membros se envolvam em di ver~n s assuntos políticos c
~ot' i :li s. Contudo. a ig.rej;, como um
COfl)O " Fieial. re presentando a conul nid"dc mundial da te. evita IOm:lr
um .. r<J~ i\~ãO pública nesses a ~~Ullto.\ .
Ess:1 pe r~ pec t i\'a não reprc!>i!nt<l o ~
en s inam e !lt o~ híblieos c pode call'w r
cOllfu ~ã o . C itamos aqui Jan Pauben :
I\~ atividade, nas quai!> in<Ii v íd u o~ ~e e nvol \'em a fim do.:
exprimir \C u dever cristão. niío
podem ~er em princípio direre nt ..:s daquelas que a igreja vê
COIIlU .\ lIa mis.~ão . A ~it ua çãn
ri ca intol erável se os cristãos
se eng;tj am individuahnel1tc
e m at iv ida de~ sociais . étiea:-. c
polític;" quc a igreja considera alh c i a ~ :', ~ I'" missiio e naturc!.a. Uma direrença marcalllc
e ll1re o devcr cri~lão e a mi~sã C"1
d;1 igrej a paren~ ambígua e di -

fieil de ~e r rnanlida. 5
i\ qU;lrta rai'ão. (11Ie resul ta dos fal (1fe ~ r re cc denl e ~ . é uma ênfase limi tada 110 modelo evangclístico. Mesmo ~e O~ ad ventistas adolam uma
idêiil glob<11 da natureza humanaquer d il.er. uma integração insepar:"ivcl de toda ~ as c s fl'ra~ da vi da- nossa
erell\:a csc:llológ ica na breve volta de
Jcsus tende ii cri ar U111 duali smo (rue
dcsv;l lo ri za a ex istêne ia terreSlre e
e .~a1ta a espcrançOl rut ura. Alguma"
vczc~ a proclamação d., Segunda
Vinda to ma - ~e uma "descu lpa p:lra
e:-'(;;lp;lr ii rC!> j)o nsabilidade étie,,··.~

As Raizes Biblicas
do Aspecto Social
O s :ldventistas :lcei tam as Eseritu r,,!> <:nlno h"sc de autoridade pafa a
instnu,:Jo e conduta moral. A Bíbli;l
nâo rala de lIm DClls remoto. insensível ib necessi dades hum"na.~. mas
s illl de um I)e tls que tem um interesse
profundo cm Sua criaçJo. interesse
e\sc que O Icva a agir em favor do:-.
mai \ \' uln e r;;vci ~ na sociedade . Deus
e:-.I,j pre ~ent c na.\ cx pc r i~nei:l~ humana ~ a:-. ma is tle:-.c:-.pc radonls_ tais como
o "o frimCl1to. a do r e a morte.
Dell ~ rcve l" Seu car;ílcr através de
Sua ~ a çf-.c~ . Sua innuência na história
prova lluC ii' re:llidade!> espirituais
"Jo inscp" r.í ve i~ llil~ real idades m;lleriais. No Velho T('SI;,mlenIO nós O
e nconlr:u ll {l~ lI.\ a ndo José como um
represc ntanl e politico para preve nir un l,1 rlllll!,: },;elleralii'.ada. Deus scnl iu a dOI de Seu povo e os ajudn a se
li vrar lia oprcs~ão de Faraó_ Ele deu
in !> trllçtlC ~ ;1 Seu 1}(/vl) para suprir a~
n ecess ida<tc ~ (Ins pobrcs c dos órfãos.
Ele enviou Natã a 11m de eonrroll1ar
o rei Da vi em se u estado de pecado.
Ele dc u I}(){tcr a A m ó~ . um pastor de
ove lha<; do d e~c rto. para condenar o~
poderoso~ <llIe e xploravam os pobre!>.
Cu ment ando O~ princípio!> soc iai!>
de line:l<los no Velho Testamenlo.
Ellcn Whitc escreveu:
Se O ~ homcns dessem mais
atençJn aos em in:unentos da
Pa lav ra de DClls_ eles achariam
;1 ~nl tl(.,: Jo para os probl emas
que n s atorme nt am. Mu ito
('11111;111/(/ 11(1
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pode ser aprend ido n(l Vel ho
Testamenlo com respeilo ib
questões do tral>"l ho e do :-.0·
corro aos pobres. Era o plano de
Deu), que c'lda f:tnlÍlia c m br;t·
clt ivcsse uma casa no campo.
com suficiente tcrra para ),e r
culti vada. Ass im. ele), tcriam
tanto os me ios quanto o incen·
tivo para urna vida lítil , laboriosa e inde pendente. Nenh um
plano humano j:nl1ai ~ igua lou
ao plano div ino. Ao cont ní·
rio, a pobreza e rnil>éria de
nosso mundo é cm grandc par·
te o resultado do abandono do
plano de Deus. Se es~es princí·
pios fosse m colocados cm prá·
tica hoje, que lugar diferemc
:-.eria o mundo."
Ao analisannos o No vo Te),t,nnento, e ncontramos um De u ~ que se tornou completamente e ncarn ado nll
human idade e se identificando total mente com as necessidades huma·
n a~.lesus ensinou (Iue o fa to de segu i.
Lo implica tanto aliviar o sofrimento
como levar a esperança da vi<l:t etern,L Os que mant2m que ii vida e :I
mens:tgem de Jesus n:io ti\'er:ull nenhuma come4üênc ia po lÍl ica, n:io
compreenderam aevidcncia bíblica."
Na Sua primeira dcclaraçilo [lllblica,
l esus ligou Slm missãOC(II11 o chamado para justiça soc ial , citando o pro·
fel" Isaías:
"O Espírito do Senhor e:-.lú ~ob re
mim. pois me ungiu para cv:mgeliZ;tr os pobres. enviou-me a curar os
<Iuebramados de cor'Lção. ;1 "pregoar
liberdade aos c:u ivos. e dar vist:L aos
cegos; a por em li berdade os opri·
midos: ;t anunciar o anil accitável
ao Senhor:· (Lucas 4: I X, II) , I ~ aía s
6 1: 1. 2).
Ao li gar o Seu mi nistério com a
trad ição profétic:t, Cristo proclamou
),eu objet ivode reestrutu rar lotalmen·
te a sociedade. Seus seguidores de·
veriam fazer p:!rte de urna nO\':I oro
dem social baseada no amor "agapC",
que ê o fundamcnto do Seu rei no.
As ações de J es u ~ 1lI0S1r< Ull um
ministériode intcgraç:io n:io somenle
dos pobres , dus p:írias da sociedade,

d a~ mul herc),. ma~ também dos ricos.
1c),us nunc,1 aceitou o ),Iatus q uo de
qualquer sit uaçiio. Quando Ele visito u os ricus, Ele ape lflu para que e les
reparti ~),em suas riquezas. Ele res·
pondeu com liçücs de hum ildadc ao
desejo de j>odcrcxprc~sado pelos dis·
cípulos. No j ul gamento fUlal, como
l esus explicuu em Matcu:-. 25. os quc
andam com Deu), ~er:io considemdos
mais important e~ 4ue m<j ue falam de
De us.
Um ex ame mai ). minucioso da
vida de Jesus e de ),eu mi nistério re·
vda uma perspect i va rad ical que toca
cada aspc..:to da vida humana. Mes·
mo se 1c sus não se identificou ou endossou a agcnda mllal dos movimen·
tos político~ pa lc~ li no),. S tl:t mensa·
gem e aIOS anh!,lçar:un as e~ l ru tu ras
soc iai s das instituiçõcs 1>01íticas C reli giosas da<lucla época.

Um Apelo à Conversão
A mi ":-.ão de Cristo req ueria a
in rlugurllção de Utllil nova ordem d ia ~
metra lmente 0jlO"t,t ;\ presente. I I Ele
também chamou o povo ü conversão.
isto é. a um no"o começo. 00:10 3:3~
7). Quando .. conversão ([comece,
todas a:-. csfer,l:-' da vida-a e~p irituill.
intelectual. emociona l, social. cconômica. política-são tocadas pela
renovador:t innuênc ia do Espírito.
Os g regos do prime iro ~éc ul o cs·
!a".nu preocupados co m uma compreensão intelectual correta, enquanto que 0:-' primeiros cristãos estavam
mais preocupado), com a tran),formação tot,, 1 da apa r2ncia e do com·
portamento. A converloão nunca fo i
algo abstrato e fora docolllcxlO histó·
rico. As pcs:-.oa ~ ),ão sempre chama·
das em contex tos h i~ t 6ri cos específicos. Elas vivem sua e,.; pe ricnc ia de
conversãodelllro da hi stóri a. Embora
a experi2nc ia seja profundamente
pe!)soal. e la IW llea é priv.!da. Na ver·
dade. "q ualquer idéia sobre a conve rsão que scja alhe ia à real idade po líti·
ca e soc ia l da época. não é bíbt i ca··.I~
O objetivo d:! convcrsão é de ajudar a trazer () reino de Deus para a
vida da), I)(:s),o:ls delote mundo corno
uma anlecir,t~ão da NO\'<l Terra que
e stá por vir. A con"ersão da idolatria
é um tema bíh lico <pu: se re pele. Os
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no),sos ídolos hoje-riqueza, poder,
orgul ho. prazer-silO bem semel h:m
tes aos de ontem. Volwr-se p :tr;J Deu'
impli ca não some nte uma e ntrega 10
t<ll de nossa vida. mas tam bém o dar
as costa), ;t cada ídolo modemo. I ~to
também irnplic:l um novo COIllC\·O
"A),).im que. se alguém est:í cm Crb
tO, nO":1 cri:1IUra é: as coisas vel ha,
já pa),saral11. cis que tudo se fCI
novo.·· (2 Coríntios 5: t 7. NEB).
A conversão nao é l>omente" reor
g:lI1 ização do e u in lerior. mas tam ·
bém a reorganização do eu cm rela
çao ao Illumlosoc ial. O significado da
história de Zaqucu (Luc:!s 19: I- I(I) é
que logo depoi s de sua conversão de
fcz uma rest ituição aos que ti nha le·
s:tdo. Ele t;tmbém d istribuiu os se1"
bens aos pobres. Zaqueu reconheceu
que tinh:t comei ido um pecadosoci:tl
e que l> U;! convcrsão re(IUereria uma
reparaç.10 c rcconci liaçilo com aque
Ic:-. que tinha explorado. Su:t conver~:i o envolveu um papel in vcrso: dl·
o rl·essor e lc tornou-se um servo e uni
doador. Voltar-se para Jesus signi fi GI
identificar-se com Ele no mundo.
Enquanto que a con vers:io é intei ·
ramente de origcm di vina. colocá· I"
em Imítica exige coope ração huma ·
na . Sob a direçãodo Santo Espíri to,o'
cri~l:ios passmn por uma transforma·
ç;io q ue inclui uma mudança de apa·
r2ncia ..: de re l:!cion:Llnento. Como
ksu),. eles se idelllific:nn com os IX)·
bres e o), necessitados. Como Ele, cle:-.
procu ram liberar as pessoas de sua
pobrez:t maleri:!1 c espi rilual. Em solidaried:tde com a hum anidade sofredtlf<t. oscristãoscncontTõ.lm um,1 com·
prcemilo mai s profu nda de Deus. EI·
leu White e':cre\'cu:
Foi· me mostr.!do q ue o s
g uardadore), do s:íb:ldo têm se
tomado mai s egoístas à medida
<I ue se tornam ma is ricol>. Seu
amorporCri stoe Seu povoestá
di minuindo. Eles n:1o vêem as
necessidades dos pobres. nem
se ntem seus sofrimentos c trislezas. Eles não com precndem
que ao neg ligenciarem os po.
bres, necessitados eles negli.
genc iam a C risto. e q ue <lO ali·
viar, tanlO quantO poss ível, as
necessid;tdes dos pobres, eles
COmiflllQ I/a f)(íX . 29
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ventistas do Sétimo Dia Crêem ... ), Lehmann inclui. na
seção seguinte, nossas 27 crenças fundamentais, tais como
foram fonnuladas em Dallas, Texas, em 1980.
Um destes princípios, o de Sola Scriplllra, que, por sua
vez, anuncia o dom profético aos remanescentes do tempo
do fim. Assim, o papel de Ellen G. White como mensageira de Deus é visto como o cumprimento da promessa
bíblica. Todavia, este dom pertence àqueles aos quais ele
foi enviado e não sobrepuja a Bíblia. Tampouco é ele uma
adição à Bíblia. Na realidade, a Bíblia é a única revelação
de Deus em forma escrita e de caráter universal e fundamentai, destinada à toda a família humana.
A seção seguinte contém porções da enorme produção
literária de Ellen G. White enfatizando as doutrinas básicas, o modo de vida e a missão da Igreja Adventista. As
páginas escolhidas levam-nos a questionar o critério que o
autor usou. Esperava-se certamente que ele introduzisse
algumas das predições dela que se cumpriram, e seus
preciosos conselhos não só sobre o mundo religioso, mas
também sobre áreas como saúde e ciência.
Dr. Lehmann explica a posição da Igreja Adventista

I

~

Alberto R. Trei)'et" (Douto,. em Ciência.ç Religiosas. UI/i\'t!rsidade de Strasburgo. Fral/ça) é teólogo. el'al/gelista e
all10r de l'ários ort;gos (' lil'ms.

Santo Espírito, nós aprenderemos a
ser fiéis a todos os ensinamentos da
Bíblia. Procuraremos estabelecer um
equilíbrio dinâmico entre o presente
e o futuro. Assim, proclamaremos
que só há salvação em Cristo, mas
também ajudaremos de maneira práticaos necessitlldos. Almejamosodia
em que a terra será renovada, mas
continuaremos a quebrar a escravatura da injustiça nesta terra.

Cidadãos de Dois ...
1m'

do Sétimo Dia relativa ao movimento ecumênico, referese à publicações recentes que a classifica como igrejanão como seita - dentro da família protestante. O autor
salienta que entre as razões que levaram a igreja a não se
aliar ao movimento ecumênico encontra-se o seu profundo
respeito por princípios bíblicos relativos à unidade cristã
e a hesitação em envolver a igreja em qualquer aliança de
caráter político, de maneira a preservar a liberdade religiosa para todos. Além disso. consideramos nossa missão
como sendo global, com uma mensagem que transcende
todas as divisões religiosas. Embora os adventistas não
sejam membros do Concílio Mundial das Igrejas, atuamos como consultantes em algumas de suas empresas
missionárias.
Este livro oferece aos leitores franceses que não conhecem os Adventistas do Sétimo Dia uma posição equilibrada e fidedigna de suas crenças e práticas.

Continuação da pág. 26

estão ministrando em favor de
Jesus. I)
Precisamos estar melhor informados das maneiras sutis através das
quais o mal se toma institucionalizlIdo e legitimado, mesmo por valores e instituições religiosas. Isso nos
permite decidir e agir com sabedoria, baseados em princípios cristãos.
"A igreja que educa para o discipuIlIdo deve educar também para a cidadania."'4
Numa sociedade democnítica. o
processo político pode produzir mudanças em muitas áreas de caráter
social, tanto no âmbito nacional
como internacional. Ao mesmo tempo precisamos olhar para além do
presente, lembrando-nos de que nada
na história, nada que é humano, é
absolutamente seguro. Por que? Porque a natureza humana é corrupta e
egoísta em suas raízes. Portanto.
quando os cristãos considerarem um
envolvimento político, eles devem
examinar cuidadosamente as intenções e pretensões das plataformas
políticas e das personalidades.'~
A verdadeira conversão então leva
os cristãos a se verem como cidadãos
de dois mundos. com responsabilidades em ambos. Sob a direção do
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