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Ketty Martínez
Diálogo Com Uma Arquiteta Adventista da Venezuela
diptomaclll arquilCiUrilll<l Ullivcrsidadc
Central da Venezuela, el a Lr<lbalhou por
seis anos no Depanamcnlo de Projetos
do Governo da cidade de Caracas.
KClty casou-se com José Domingo
Marunczem 1976. Trés ri l llaS ~ R <I{lllC I
Andréa ( 14 anos), Raquel O,mie la (9

anos) c Raquel Adriana (5 anos) -

completaram a ramília.
Em 1984 KClly juntamente mm

KeUy e José são membros ativos
da Igreja Adventista de L..1. Trinidad.
local izada em Caracas. José é o primeiro
ancião, enquanto Kelly dirige a seção
primária da Escola Sabatina Infantil.
Estc casal tem sido [rcqüentell1cnte
co nvidado por vários paíse s da s
Caraíbas para falar a congregaçõcs
adventi s tas sobre a fundaçilo que
criaram .

CI!Y Chaón Martínez é arquitcta e

Fundakrorn - wml fu ndaçilo criada para

t:o- fundadora do Inter-lerom, wna
companhia de construção cm Caracas,

promül'cr a Igreja Adventi sta do Sétimo
Dia na Venewela c nas adjacentes
Caraíbas holandesas.

Kelly Martfn ez é membro da
Associação de Engenheiros e da
Associação de Arquitetos em Caracas.
Ela é também membro d,J M esa
Executiva da Divisão Inler-Americana
e da Assoc iação Geral da Igreja
Advcntista do Sétimo Dia.

Enquanto cursava () segundo grau.
muitas vezc.<; tive quc solicitilr 11 mcus
profcssores para 111Ul..br datas de (;X<lJllCS
que caiam aos s.1bados. Deus abençoou111e, pois cles sempre acei1aram fazer as

que são geralmente homens. E alguns
deles não gostam de receber ordens de
mulheres! Felizmen te, cu aprendi li lidar
com o.~engeElltciros c tenho tido sucesso
em tenninar os projeLos sem maiores

mudanças. Quando inidei In e u ~c.s ludos
uni ve rs itários, cu esta va urft laUIO apre·
ensiva, pois sabia que algullscsludalHcs
au vCllli stas qucestavalfl mais aVllnçados

dificuldades.

seu marido e um cunhado, rundaram ;1
companhia construtora Irller-krom .

Quatro anos depois, clcscslabclcocram

K

VcncLUcla. DCIX)is de tcr obtido um

F

ale- nos sobre li sua in mnda e
juventude.
Agntdcço" Deus por ter pennitido
que cu na!>cessc em um lar co m
profundas rafzes advenLi SI.as. Em meu
lar sempre houve boa w llluuit:at;ão c
amor genufuo. Ell<IUanIO cresc i<.1 , meus
pais não for,Ull :lpcnas Illooclos para
mim , eles cram meus amigos. Fui
bali7. ada :lOS 13 anos;]á naquclaêpoca,
minll:l mãe linha mc cnvol vido como
professora na divi são inf,mlil da ESt:ola
Sabatina.
O Cjue a levol/ a esluda r anlui-

tetllra?
T<.1lllü quanto posso IClllbrdf-me,
sempre goslei de pintar e desenhar.
Quando terminei o segundo grau , eu
ainda não sabia que carreira iria segu ir.
Uma amigacncor'ljou-mc a malricularme jun tamellte com ela na Faculdade
de ArquiLCtUt"<J da universidade. Durante
(l primeiro semestre cu descobri que
realmente gostava da arq ui tetu ra , en tão
wntinuei a estudar lá até receber meu
diploma.
Enqu:mlo estuda va na Uni·
vCI"sidllde, você leve alguma difi·
culdade por ser adventista'!
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cm se u sesludo.~ , tinham lido problemas
por causa do sábado. Mais uma vcz,
Deus i nlerveio e mcus professores 5CIII·
pre fi zeram arranjo;, que me pos·
sibiJilaram guardarosábado. É vcrd.:lde
que os professores cstjl0 11Iais dispostos
a aj udareslUdanles 3plicados. c eu scmpre me esforcci rarct nunca decel>cionálos.

Ex iste alguma Vll l1l~l ~ m cm ser
mulher-arquilet:t?
A situ<1ç.ão na Vencwclaé difcrcmc
da de outros países porque mai s da
metade dos anluitctQs s.'lo mulheres.
Em geral, eu creio que as Mquilelas sao
mais atenta~ aos detilll lcs c cllaJfam o
desenho de um prédio do [)Onu) {Ic vista
da famíli a. Todavia , li A também
desvantagens. As arqui1 e1as devem su
pefvisionar o trabalho dos cngenheiros,
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Você é arquitct.'l c '~'lm b ém empresál"ia. Que papel desempenhllllos
projetos tle sua companhia?
Depois que compramos a lelTa, eu
desenho o prédio e supervisiono a
conslrução. O que eu mais gosto é de
desenhar o novo prédio. Deus deu-me II
capacidade de desenhar com mpidez;
ge ral mente, eu posso concluir os
desenhos de um grande projelO cm
menos de um mês. Tambérn já desenhei
parques. avenidas, prisões, ealé mesmo
igrej as católicas .. .. Eles dize m que
apredam minha sensibilidade religiosa.
Alualmenle, nós nos concentramos em
prédios deapartamenlOsecondomínios.
Esforço-me especialmente para cri ar
apartamentos que sejam funcionai s e
agradáveis, com elevadores extemos que
permitem que os inqui linos vejam os
jardins c fon les construídas no Jocal.
Teve sua convicção religios:.l algum ereitosobresua vida profLss iolllll

atividadcs empreslUiais?
OilO anos aLrás, juntamente com
me u esposo, eu assisti a uma série de
palestras sobre Mordomia num fim de
semana. O Espírito Santo falou · nos
"través de uma passagem bfblica lida
l11tl ila~ veres anlCs: " 'Trazei todos os
lIfúmos àcasa do tesouro.... Fazei prova
de mim,' diz.o Senhordos Exércitos, 'se
eu n1\o vos abrir as janelas do cêu, e não
dermmar sobre vós lima bênçi'iOlal, que
dela vos advcnh.. a maior abastança.'"
(Mal aqllias3: 10). Naquela sexla-feiraà
noite, José c CII decidimos "(estar" a
Deus com a devolução de um segundo
dizimo de nossos rcndimcntos. Logo
notw nos que.cmbora niloesli véssemos
ganhando mais dinheiro que untes,
nossos rc ndimc nlOS .. ind a er am
suficientes parJ cobrir todas as despesas
da frulln ia. O alimento parccia durar
mais tempo. A saüde de nossa fam ília
era boo. Nossoscarros nãoaprc.sentaram
to suas

problemas. Nós senti mos que Deus

esta va cumprindo sua promessa.
I~m su:! decisão de testar Deus,
I'oi você mais longe do que isso?
Ce rtamente . Na<lucla aliura. eu
trabalh;iVa para o D cpart:unento de
Projetos da Cidade de Camcas. Em
cOln um acordo com mcu esposo, decidi
dei x:lr O meu trabalho para começar
uma empresa Ilossa. Fomos vcr o
presidente de uma companhia COITctora
de imóveis. E.'>ColheIllOS um lote. e
oferecemos uma Ix:quena SOma como
ent rada. Para nossasurprcsa,elcaccitou
a oferta e pennitiu-nos compfilr a tCITa
pagando módicas prcslaçOcs. Então
decidimos convidar meu cunhado para
ser s<'x;io da companhia. Eu desenhei
um prédio de 43 apartame ntos para o
local. mas nccessitávamosdcum grande
empréstimo pm realizar o proj eto.
Pomos a v:1Ji os bancos, e elllbom lodos
gos ta ssem do proje to , ne nhum

chegou ao cs<:rilÓrio. Rapidamente, ele
e.uuninoo o plano c disse: "Eu gosto do
projeto. Vl'i avante e empreste- lhes o
dinheiro. " Com osuporte dcle, pudemos
continu ar. Sentimos que De us nos
encorajava. e decidimosdar -lhe o mesmo
salário <Iue eada UIll de nós lrês recebia.
QU<l is rur ulI1 os I'cs ultad os
daquele Il rillleiro Ilroj elo?
Tivel nos uII ta Cxpcriência úni UI. OS
pedreiros c <)Utro!> trahalhadores de
construção na Venczuela tnlba lham das
seglll1<1as às sextas-tc iras. c dcr>ois meio
ex pediente tio!> sábados. Quando
di SC llli mos I1 ()S~OS planos com os
In es tres-de -obras da COII SlfIl Çilo .
dissemOS-lhes que não querí<ll nos I j ue
eles trUba1l1aSSC11l aos sfibados. Isso veio
como algo inusitado. No inicio, os
mestres-de-obras resiSlir;un ;'I idéia.
pensando que isso ret;n'daria O ,,,,balho.
Final mente. ele:, concordaram tmbalhar
uma hord a mllisdurantc osci ncooulros
dias da semana, c tenninar o trdba lho
sextas- feira... às 4:30. Embora nosso
projeto livesse começadO depOIS que
oul10s prédiOS da ár..:a já eslavam cm
andamento, o nosso foi W llcllJído ante),
dos oul10S. Nosso pl ano de repouso
s.abático permitl ll que os tra b·a lhadores
tivessem dois dias li vres, razendo com
que voltassem ílO tmbalho nas scgu IIdasfeiras mais dcscaw.ados. Os rcsuhados
de no.'>SOs.'ihadode rcpou!>o nllo passaram
des pt rcchid os; pouco depo is, o
Sin di cato de Tnlba lh adores de
Construç.'lo em Cara..:as ;juotou o princípio de nllo trJballlal aos sábados.

da firma ?
Nós o dedicamos a Pund..'lkrom.
uma fundaçao cujo capital é adm; ·
niSlrado pe la União da Vene'ZUe laAntilllas. Fund akro m fin:lIlci a a
co ns tru ção de igrejas, campanhas
evangelístkas. e oferece bolsas de
estudos a alunos de teologia . Até o
presente, a fund ação ajudou na com;lruç.1o de rnais de60capclas. incl uindo
a capela-sa bre-rodas de Curaçao.
Ficamos relizes ao conSl<ltar que em
o utros pa íses onde cst i \'e lllo s,
e mpresá ri os adve nli s tas cri ara m
rundaçôes semelhantes.
Tem você li oporlunidnde d e
p:l rtilhur s ua ré em sua árc~1 pronssion31 ?

As oportunidades surgem quando
falamos com gere ntes de ba ncos,
enge nheiros, empreiteiros, c out ras
pessoas relacionados com nosso ramo
de negócios. Eles sabem que somos
Adventistas do Sétimo Di a, conH:un
em nóse nos rcspeitwn . Emboramuitos
dos habitantes de Caracas não dão m ui tu
importânei.. li assuntos espirituais.
q lIando lhes IIlOSlramos a maneiI'a como
DeliStem abençoado nossa falnflia. eles
nos dizem " Se algum dia eu decidir
pertcneer a uma igreja. será ,I slla."
D urante a Guerra do Golfo. nós COII-

vidamos muitos colegas para vir t! no&.a
casa estudar os evcntos atuais ~ 1111. da
profecia bíhlica.
Como é que você consegu e etluiIibrttr suas (unções de espos.a, mfie ,
il rquiLc t:t e líder d a igreja'!
Embora eu esteja ocupada a mator
parte do tempo, Deus me ajuda a

encontrar telll(X) para fi ndar todas as
minhas tarefas com alegria Também
tenho alguém que me ajuda em c..1sa.
M inha co nv i cção é <j ue se nós
con fiannos nossas vida-; aos cuidadus
de Deus, ele nos guia passo após passo.
Com esta convicção, nós podcmos
avançar tão seguros como um a criaru;a
<Iue anda segurando a mão etc sua milc.

concordou em emprestar-1I0S0 di nheiro.
Qu~

Que raz vocêcomos rt'ndiment05
que pertencem a Deus. o <lu3rlo sócio

rcz cntão?

Naq ue ta conjull tufél, nós três
decidimos conv idar a Deus para ser

nosso quru10 sócio. conS<lgraudo-lhe
25% dos l ucros dc nossa companhia.

À s vezes en f relll amos pro b lem as

Depois que incluímos Deus como sócio,

dinceis. mas sinto-mc segura ao pensar
que Deus me ama pessoalmente, e

submetemos nosso !>roposiçaoa um dos
maiores hancos da Venezuela. Durante

sempre quer o melhor para mim.

a apreselnaçao para o gerente daagência,
aconteceu que o presidente do banco

HumberLu M. RllSi
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