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Francisco Agu==-ile=-:r-=a'-------_ __
Diálogo com o Reitor Adventista de uma Universidade

C

omo c qua ndo foi qu e ficou
sabendu dos Ad vent ista s d"
Sétimo Dili c du súbado'!
De duas mane iras diferentes c :,i·
Primeiro. através do meu
estudo pessoa l da Palav r;\ de Deus.
Segundo. pel o testelll unho de algu ns
de meu s cSludmucs adventistas. ElI
era Católico Romano c naq uela é poca eslava atravessando uma crise
cspiritu;tl IÍpica dos jovens. Minha
luta foi accmuada pela leitura de (Iiversos autores, especialmente da li tcr;lIura alc1l1 ii. que suscil:mull mui las perguntas na minha mente. Foi
atravês do meu estudo pessoa l da
Bíblia que descobri a verdade do stl·
bacio.
mu1t;1nc a ~.

~'I c u

con talll com oulros adven -

tistas \'cio através de dois bons ;un igos. Eles me aj udar.nu a colocar de
ladoo preeollce itoq uc ti nha COlllra o~
niiO-CalÓ licos. Um deles tinha sido
um co lega na escol a .~ec und,íri a. Todos nós sabíamos que e le e ra direrente do rcslO. pe la sua ling uagem.
honesl id,lde e sinceridade. Conhec i
o oU lro jovem na universidade . Ele
me convidou a part ici par de uma
reul1i;10 de o ut ros univers itlÍrios <lue
cstavam estudando a Bíblia. Logo fui
à igreja com e le, e nunca mais saí.

"

--

asc ido cm 194 J em Santiago do
Chile. Franc isco h vicr Aguilera cresceu num l<lr onde se us pais
católicos o encorajara m a dar o melhor de si. Depois dc tcnn inar seus
estudos lIlliversitário.~, Agu i1cra juntou-se ao corpo docente do Colégio
Adve ntista do Ch ile. onde cnsinou
até completar o seu dou torado. Ensinar cm nosso colég io ex igia viagens
longas, poi s o co lég io esta va a 4UO
km s de SlJ;! c:lsa. Mais tarde a União
Ch ilena pediu-lhe q uc ,miasse como
conselheiro espec ia l j unto ao Depar\amelllo de Educaçiio, trabalho que
ele abraçou com al egria, apesar de

N

sua pcsadacarga Il(mí ria. Dr. Aguilcra to rno u-se proressor no cam pus
centra l d<l Un iversidade do Chile. cm
S.mtiago. Ele também exe rceu as
responsabi lidades de ehdc do Departamento de Li terat ura da Faculdade de Letras . d irelOr da escola. vicepres idcnte dos Serviços aos Estudantes. vice~p resid e n le da parte acadêmica, e :llUalm ent c como vice-rei tor
da Universidade do C hil e. Isso signi fica <lue e le ocupa a segunda posiçiío
mais importante l1a un ivcrsidade nacional deste país. Ele é também um
membro alivo n" igreja de Condes.
elll Sal11i<lgo, Ch il e.

Esses do is amigos me mostraram de
maneira pr:it ica q ue o cristianismo
envolve todas as facetas da vidatanto a espiritual como a intelectual
- que podem ser vistas no comportamento da pessoa.

curso para que inter viesse cm meu
favor. poi s o professor deste c urso
~Ó vinha à uni versidade aos s,íbados.
Expliquei da melhor mancira q uc
pude a raziío de nâo poder tratar de
a~~untos acadêmicos aos sábados,
di zendo que observ:lV<! este dia de
adoraçiio e repouso esta belecido c
reservado por Deu s para oraçâoe para
o desenvolvimento de um rel ac ionamento pessoal com El e. Esse pro·
fcssor provou ser um excelente mediador. Ele arranjou um encontro
com o outro professor que (IUeri a saber po r q ue cu estivc ;\IIsellle cm todas as classes.
Depo is que ricou c iente das mi nhas razões pessoai s. e le me permitiu to mar o examc fi nal na segu ndafcira que se seguiu ao teste dado no
sábado. Naquela segunda-fe ira. ele
e ntregou-me o exame contendo apenas um tó pico de disscrlaç"o exlremamente difíc iL quc exig ia informaçiin impossível {!c ser guardada
na 1I1e11le, quanto mais ser colocada
por escrito num IlCríodo de tempo
limitado.
Lc mbro -me d e começar essa
" l1l is~iio impossível'" sozinho na sala:
() grupo de professores tinha sa ído.
Eu estava circundado pelas m inhas
notas sem poder usá-Ias. e li nha fi

Qua nd o d ccidiu juntar- se :l
Ig reja Advcnti sta'!
Depoi s de assistir a mui tas re uniões universit:iri<ls durante um ano.
comecei a assistir aos cu ltos, a parti ci par em re uniões de jovens aos súbados ii tarde, c dec idi pertencer ii
igreja. Os jovens itdventi stas apoiaram minha dcc is;iu e os jovens da
ig reja me rece beram de braços abe rtos. Mcu s co legas mostraram-me que
a fé c ri stií encoraja uma mente ma is
aberta e nos ajuda ii enfrentar os desafios ua vida academica. Outro falO
encorajador foi ve r tod:l a minha fa míl ia tornar-se adven tistas fe rvorosos.

o

fato d e gUôlnJar o s:íb:ulo
trou xe- lhe problemas e nquanto
cs tudava na u l1h'crs idad e?
Sim. trouxe. O programa no qual
me ha via inscrito era Illuito pesado
c tinha muiws matérias pa ral ela~.
Uma del as s6tinha classes aos s<Íbados. Pedi a um professor de outro
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minha frente uma pilha de exames já
escritos pelos meus colegas; bastava
apenas apanhar um. Ao voltar. os
professores me perguntaram se eu
tinha lido um dos outros exames. Eu
respondi com consciência limpa que
não o linha; sem qualquer explicação eles me despediram.
No dia seguinte fui ver minha
nOla. Eu sabia que tinha cometido
erros na dissertação. mas vi que minha nota foi muito alia. Depois da
surpresa inicial. compreendi que eu
tinha passado num outro tipo de exame. aquele que testou minha integridade como um cristão guardador
do sábado. Se eu tivesse colado e entregue um exame perfeito. eu teriâ
sido cognominado de fanático e hipócrita: um fanático que insistia na
importância da observância do sábado, e um pseudo-cristão que era um
mentiroso e desonesto.
Dos estudos que completou e dos
artigos que escreveu, quais, em sua
opinião, são os mais significativos
para sua especialidade?
Na escola de graduados eu completei um curso de pesquisa em literatura e filosofia c também gradueime como professor de espanhol. Durante vários r:stágios da pós-graduação. concentrei-me em francês. espanhol e literatura cm geral. Depois
disso especializei-me em literatura
latine-americana, especialmente em
"teoria da literatura" e "estética".
matérias que ensino atualmente. Posso mencionar dois de meus artigos
que aparecem em jornais profissionais: "Matrices of Meaning in the
Narrative Text" e "Toward a Theory
of Myth".
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Qual é a posição que ocupa atualmente na Universidade do Chile?
Deus realmente abençoou minha
vida profissional e acadêmica. Desde 1974. confiaram-me responsabilidades cada vez mais importantes
na universidade. Primeiro como chefe de departamento. e em 1978 como
deão da Escola de Letras. Mais tarde,
fui apontado como responsável dos
serviços aos estudantes, possibilitando um contato direto com 68.000
alunos. Quando meu mandato expirou. fui designado vice-presidente

cristão. Esse tipo de cor ;>ortamento
dúbio é um grande obstáculo quando se tenta alcançar o estudante universitário. Essa situação pode ser
modificada pelo jovem adventista
que não somente fala sobre o cristianismo. mas vive-o-o que é o mais
importante.

para a administração acadêmica. e
agora sou o vice-reitor da universidade.
Tem partilhado sua fé nos círculos acadêmicos e profissionais'!
Naturalmente, e de muitas maneiras. Uma delas é a guarda do sábado.
que é o meu testemunho para as autoridades da universidade e para os
meus colegas. Os reitores da universidade têm sido mui compreensivos
e facilitam as coisas. muitas vezes
evitando colocar reuniões depois do
pôr-do-sol da sexta-feira.
Outra maneira de partilhar a minha fé ocorre espontaneamente durante as minhas aulas de literatura.
Ao investigarmos a teoria da literatura. ao analisarmos textos e ao discutirmos hermenêuticas e fontes, os
assuntos religiosos emergem naturalmente nas discussões. Problemas
relativos à interpretação oferecemme a oportunidade para citar a Bíblia
como um exemplo. Mesmo em meus
cursos de pós-graduação. é possível
interessar estudantes no estudo da
Bíblia. A Universidade do Chile ofereceu um curso nas maiores obras
Iiterárius do mundo. e convidaramme então a falar sobre a Bíbliu. Como
resultado deste curso muitos estuduntes visitaram nossa igreja.

Victor Peto
Viclor PelO é direlOr do Di'parlamenlo de Educação da União Chilena
e lamhém o repre.H'ntanlc local da
rel'/sla Diálogo.
I

Gostaria de deixar um conselho
para os jovens adventistas universitários?
Dar conselhos é sempre difícil
porque as pessoas tendem a usur sua
própriu vida e experiência como modelo. Prefiro encorajar os estudantes
adventistas a se basear não na experiência de minha vida. mas focalizar
nas bênçãos que recebi.
Eu encontro freqüentemente jovens adventistas que me interrogam
sobre a possibilidade de integrar intelectualmente a vida e a fé. a cultura e a fé. a ciência e a fé. Essa é uma
atitude negativa que pode interferir
com nossa oportunidade de testemunhar.
Os estudantes universitários são
muito mais inquisitivos que as pessoas que não possuem preocupações
acadêmicas. Esses estudantes criticam aqueles que dizendo-secristàos.
praticam o que é claramente anti-

PROCURA-SE
COM URGÊNCIA
Professores de Unguas
para a China
Oportunidades estão agora se abrindo para professores adventistas qualificados
no ensino de línguas estrangeiras aos estudantes universitários chineses. Se você
tem como língua materna o
inglês, francês, alemão, japonês ou espanhol, e terminou uma faculdade numa
escola reconhecida, pode
candidatar-se para um termo
de serviço de um ano.
O preço da passagem de
ida para a China (perto de
US$1.000) é por sua conta,
mas você receberá o treinamento, casa e comida, uma
pequena mesada e o seu bilhete de volta.
Se crê que está qualificado e tem interesse nessa
oportunidade. contate o

Dr. Maurice T. Bascom,
International Teacher Service,
12501 Old Columbia Pike.
Silver Spring, MO 20904-6600,
E.U.A.
Telefone: (301) 680-6028.
Fax: (301) 680-6183.
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