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Claritza de Jiménez
Diálogo com uma Professora de Química na República Dominicana

A

Dra . C l ari l z.1I: I-I cYll imc de

Jiménez. coordena o ensino de

qU ílDJC3 orgânic., n.ll Universidade de

Sa nto Do mi ngo, na Rc p\íbli ca

P

or fa vor, fale-II OS H(:crca de sua

infância.

Meus pa is se diwrcl;1r.un quando eu
linha apenas dois anos de idade. Mi'lha

miie assumiu as responsabilidade de
educar

li

meu in nZio mais velho e a

mim . Três ou qwttro anos depois. ela
casou.-sc nova mente. SeI! novo esposo

e ra um homem muilo bondoso, e cle
lon lOu-se um verdadeiro pai para nós.
Os do is deram-nos um lar feliz, o nde
éramos cen:ados de amo r.
Como você en trou cm canlata com
a Igreja Ad vClllisj;1 do Sétimo Din'!

Minha mãe era C:1I6/IC8, mas ela
linha llluil3.s queslÕeS sobre re lig ião.
Quando eu iniciei o segundo grau , ela
começou II: visiUr outras igrej as, IColando encontrar resposlaS espiritua is e
plll. me nta l. Ela a p r ec iou s u a
eX I>e riênc ia na Ig rej a Ad ven tista e
depois ao compara r os e nsinos da
Igrej a com a Bfblia, e la conclui u que
os ad ventistas ensinava m a ve rdade.
Embora tivesse se uniuo ii Igrej a, ela
nunca fel. pres..c;.io para que meu irmtio
ou eu fi z~ mos o mesmo. Co ntudo,
nós estudáva mos a Bfblia j untos.
M inha con ve rsão aconteceu dI.!
fonlla muito simples, qua lll.kl l:1l ti nha
IS an os. ' Numa manhã, eu estava as·
sentada e m minha classe esco la r e
comecei a pen saI profunda mente. Seutia-me atraída (lO1 coisas St:Cu!ares,
16

Domillicana - a mais anti ga uni vers;cL1de 110 Novo Mundo, rund:Jda e m
1538.
Clar;t:r.ll nasceu e m San Jua n de la
ManguaJ);I , no interinr uo país. ]) l~l)() i s
de completaI :,cus c.."tudos secundÁ rios
e o curso pré-uni versitário, ela entrou
na Un iversidade de S:mIO Domingo,
onde recebeu ~ u Ph . l). e m (I\l imica e m
1968. Ní:Sle mesmo ano ela ganhou II
compe tiç.10 IlIl ra Icc ionar na univer·
sida de e fo i mai s tarde in d icad:l
d irelora do laOOfalório do depal1a men
10 de lluimica. Posle rionnc nle cI:l
seg u iu csw d os pós -do ulo rais na
Universidade do México.
Em 1967 , Claril7.a C~l sou -se com
Juan Rufad Jimé nez, um ho me m de

negócios. Quatro Cilhos enriqueceram
o b r dos Jiméoez: Ro xnna (23) , (Iue
compl(!tou o seu curso de odonlOlogin;
Elka (2 1) logo lermiJl:Jrn seu progr.una
em cduCiição e1 ~ ,ne ntar; Lui z (2 1) que
csl.i estudando engenharia c ivil ; e UiJ ·
c ia s ( 19) pl3n cj a to rnar-se u m
mec:in ico e m IIcron:lutic:l.
Além de sua s illi vidades pro rission:l is, li Dra . Jiménez é at iv;l na vida
ell Igrej a Advcnli sL1 do Sétimo Dia.
" Eu a lllO tmba lhar paro a Ig rej:l ," di z
ela, he tenho 1r3lxllh:ldo p r:! ti co1/llclltc
em lodos os J ep;ula mentos - j ovens,
esc o l a s ab a t ina , lar e fa míli a,
.H i v id a des Ic: i g a s ... Tra b !l lh a ndo
unidos os ad vent istas [>odem f:l Zt:r
muito cm favor de oulros!"

Illas a o mesmo lempo, senl i:1 <Iue J)e us
mecha ln:1V3 . " Por <Iue deveria arnsoll
m in h ~ salvação, ~ eu lx:nSel comigo
mes ma, "se eu SCI o que p n·.ciso
faze r?~ Naq ue le mo mc nlo d t!c ld i
cutrcgar minha vi(1a ~I J)CIIS e unir-me
i\ Igrej a Adventista.

Enqll:JnlO eu CSI:J\f'-l no scgundo g r3U ,
rea l me nt e gost ava d e c iê nc ia e
nU lellllílu::t. Pri meiro, eu pensei e m
{·.sl udll l engenha ria civil , lIlas m inha
mãe encor:ljotl-me a d iplomar-me em
iluíll1ic;1 011 f:mnaco[ogia, o illle ela
pe nsaVil ser ma is apropriado p:lra uma
moça.

o (Iue você fc:/. d epois dis lo'!
Logo que fu i bati z.1lla eu estabe leci
os pl:!llos P.1r.1 estud!lf II:! Esco l:l Ad -

ve n tis ta Dominic:l lla . Tom e.i esta
decisão, mas ti ve que I mb:llJl!t r du r.lllte
lod os os m eus :U10 5 t!sco la res, po rque
mc us pll is não podia m pagar meus
estudos. roi UUla e.o; pe riênc i:1 dura,
mas ela fo ll a l eccll - Ill\~ para cnrrclIl:u a
vida com coragem.

o

que a levou li IOI"II,II"-Se um:)
jlrol'c ssora de ci ência na uni vel'sidade?
Minha miie tin ha sido pmfessora
desde S U:I juvenlude. Quan do nós
a inda é l,lInos IJClluCIlOS, ela kvav:t-nus
PUf ,1 a escobl fU ni l o nde ela c nsin:lVa,
a:;sim meu i, milo e eu crescemos briu ca ndo com o gi.l e o apagado r.
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N:I Amél'ica Laliu!I o mim em de
cicnl islas ainda ê muito
pequeno. C omo você se scnlc como
wna mulher ncste campo?
I~ verdade que h:t nmis homens <Iue
mulhe res na :ire.1 d:l ciênc ia, mas a
prolXlrção eSI:t mudollluo. Com re lação
a mim , quando eu a in d. 1 CSI;JV:I n a
escuhl, sClllia o apoio de min has
col(!gas de c b ~'ie e Jos meus pro res·
sores, cspcciillmenle do meu conse·
Iheiro de tese. Sob sua Ji reçãu, eu
condu zi expe rimentos e m nit nltação clc
imJano - um cOIllI"KlIle ntc: aro mático
c ícli co - c os rcsult udos fo ram
puhl ica d os e m v:iri os j o rn a is
espec ia l izados.
IllUIlIl:I ' es

Voci! CII COllt ,·OU llua lqucr dificuldade em seus csluJos univCl's il;ír ios
em dc."Cofl·(!ucia de se,· Ad\'cnlis tn do
Sélimo Diu'!
Nenh uma que tivesse sido rea lmente
g rave. Eu sc.:mpre senli que, como
c rislil, cu deve ria alcançar as mais a ltas
re:11izali&:S ilcadêm icas e nUllca ~-

di minhas convicções religiosas. Meus
professores sempre me trataram com
respeito e nunca marcaram exames
para os sábados~ exceto um, mas
mesmo este em particular me disse,
.. Não se preocupe, Claritza, você pode
fazer o exame depois. "
Quando o tópico de criação e
evolução surgia para discussão, eu tentava partilhar minha posição com
clareza e tato. Acerca da origem do
petróleo, por exemplo, com a
pressuposicão da necessidade de
milhões de anos requeridos para a
decomposição, eu apresentava a
perspectiva bíblica. Alguns riam mas
pelo menos eles ouviam o que eu cria.
Em meus exames escritos, eu era
cuidadosa em referir-me ao que a
literatura aflflllava, mas também explicava o meu ponto de vista.

Têm as suas convicções cristãs
qualquer influência em suas
atividades cienlfficas?
Eu tenho grande prazer em estudar
a maravilhosa criação de Deus.
Emociono-me quando penso que eu
posso manipular os elementos que o
nosso Criador trouxe à existência no
processo que Ele estabeleceu. Adnllro
profundamente Alguém capaz de criar
algo do nada, quando eu sei quão
diffciJ é trabalhar com os elementos no
laboratório.

Quais, você diria, são os fatores
por detrás do seu sucesso profissionaJ?
Primeiro, o fato de que eu realmente
gosto de ciências, especialmente de
química. Segundo, gosto de explicar
as coisas, mostrar e ensinar a outros.
Ao lado disto, eu me relaciono muito
bem com os estudantes. Algumas
vezes eles perguntam como posso gostar de uma área tão difícil como a
química. Não é fácil explicar, pois
sinto-me naturalmente atraída por esta
disciplina.

o que você pode nos dizer a
respeito da Igreja Adventista do
Sétimo Dia na República
Dominicana?

Qual têm sido os resuUados destas
conversações?

conhecer e obedecer a Deus. A Igreja
Adventista na Republica Dominicana
é dinâmica e progressista, com muitos
membros que amam fazer trabalho
missionário.

Vários de meus estudantes têm
recebido a Cristo e se unido à Igreja
Adventista. Dois dos meUS colegas na
universidade também se tomaram Adventistas do Sétimo Dia.

Que impressão os dominicanos
têm acerca de nossa Igreja?

Poderia você descrever wn dia
típico em sua vida?
Usualmente eu me levanto às 5:30
ou 6:00 e dedico algum tempo para

Eles admiram o trabalho que
fazemos e esperam o melhor de nós.
Ha poucos anos atrás, quando
lançamos nossa estação de rádio na
capilal, meus colegas comentaram:
"Este é um projeto adventista, portanto deve ser bom." Estas altas expectativas colocam responsabilidade nos
ombros dos líderes e dos leigos, de
bem representarem tanto a Deus como
a Sua Igreja.

minhas devoções pessoais e estudo da
Bíblia. Então vou para a cozinha e
tomo o desjejum com minha família.
Temos um pequeno devocional e então
saio para a uni verdade. Trabalho até
as 12:30 ou 13:00, quando volto para
almoçar em casa. Retomo à universidade às 15:00 e fico lá até as 18:00
ou 18:30. Minhas atividades depois do
jantar variam: visitas familiares, estudos bíblicos, reuniões da igreja ou
ensaio de algum programa. Nosso lar
está sempre cheio de jovens ensaiando,
cantando ou fazendo qualquer outra
coisa. Depois eu gasto uma ou duas
horas lendo. E usualmente vou dormir
à meia noite, porque realmente gosto
muito de ler.

São pessoas de diferentes níveis
sociais atraídos pela mensagem adventisla?
Sim. A mensagem adventista apela
às pessoas simples bem como a profissionais. No passado, as pessoas l)ensavam que o adventismo era
principalmente para os níveis mais
baixos da sociedade. Agora não. Nós
temos em nossa Igreja um grande
numero de profissionais - médicos,
advogados, engenheiros, professores,
cientistas, pessoas de negócios, e
assim por diante.

Finalmente, que conselho você
daria para estudantes universitários
adventistas?
Sejam leais a Deus na vida diária e
confiem nEle completamente. Entristece-me ver como alguns estudantes,
quando enfrentam uma dificuldade,
abandonam seus princípios cristãos.
Eu sei por experiencia própria que, se
nós pedirmos, Deus resolverá nossos
problemas. É por isto que os encorajo
a permanecerem fiéis, sempre e em
todas as coisas. Isto trará satisfação
pessoal, e permitirá que eles ajudem
outros, e que se preparem para a eternidade.

o que lhe traz satisfação como
profissionaJ?
Meu relacionamento pessoal com os
estudantes, porque eu posso ajudá-los,
não apenas ensinando química a eles,
mas também dando-lhes orientações
para a vida. Isto freqüentemente abreme uma oportunidade para falar-lhes
acerca de Deus.

Como eles reagem quando você
trabalha com questões religiosas?
Talvez porque eu seja a professora
deles, eles me escutam. Quando eu
descubro um interesse religioso neles,
eu lhes trago revistas e livros para que
leiam. Alguns deles têm solicitado
entrevistas para discutir 8SSWltos pelos
quais eles se interessam profundamente.

Humberto M. Rasi

o endereço postal da Dra. Claritza
}iménc'l.: Paseo de los Indios No. 15;
EI Millon, Samo Domingo; República
Dominicana.

Meu país tem aproximadamente sete
milhões de habitantes, e entre eles,
cerca de 80.000 adventistas. Isto nos
dá um índice de um Adventista do
Sétimo Dia para cada 85 dominicanos.
Muitos dos meus patrícios desejam
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