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PRIMEIRA PESSOA

Um Vírus Amigo
Raiffeisen T. Regalado

E

ma para o utro. Eles lambém são
pe rtenciam a nenhuma ig reja. NosSloU certo de que os usuários
chamados "víI1lS" porque são frede computador questionar.l0 o
sa premi ssa era simples: "A reI igião
qüentemenle instalados com O protílu lo desle arti go, imaginando se
não pode salvar ni ngué m; mas 'a
pós ito de prejud icar ou destruir os
realmenle ex isle ta l coisa como um
vida eterna é esta : que te conheçam,
vírus de compulador "amigo. t· Te narquivos do sislema.
a li só, por único Deus verdade iro, c
a Jesus Cristo. a q uem enviaste. ' ,do estudado os efeitos negalivos
Nes te tc mpoeu estava tmbalhande lal praga em lodo o sistenm do
do como ass istente no laboratório
Era emocionante estudar, ora r e
computador e tendo lu tado co rn e Ies
de co mputação da uni versidade e
cantar juntos; ma:;; mai s importante
na co mpan hia o nde traba lh o, cu
tinha estado lendo ace rca das brin roi que nós promet emos uns aos
cade iras que pes .~oa s anônimas ti mesmo imag ino acerca da questfio.
01l1r05, como cri stãos, aplica r oq ue
Como estudante advent ista c m
nham fe ito cm ou tras panes do
cSI:ivamas aprendendo. c m nossa
mundo. Dec idi plantar um "vírus
um programa de e nge nharia de
vida no cam pus. Depois de algum
computação na Ponti fíc ia Universite mpo organizamos peq ue nas uniamigo" no sistellla que eu estava
dade Católica, em Santiago, Replí usando para pr:it ic:I de laboratório.
dades que continuar:lm a se enconbl ica Dominica na, e u desej ava parISloconsisti a de uma pequena menIrílrllaSres idê nc ias c lares dosesluti llmr as boas novas da sa lvaçfio
dantes. Como resultado. sele estusagem que inesperadamente aparecm Cristo e do segundo ad vento
ceria na te la do processador de dadan tes dec idiram entregar suas vi·
CO Ill illeus colegas eSllldantes, mas
dos e perman eceria l.:í por apenas 10
das a Deus e se uniram ii igreja.
não sabia como começar.
sc&'lJlldos. A mensagem di zia: "Jesus
Estes membros jovens estão al i·
Depo is de o rar por direção, decite nmn," e convida va aqueles que
vos e m várias cong regações . Juntos
di convidar algu ns dos meus amigos
desej assem eSludar a Bíb li a e sarrcq Uc ntamosos retiros anuais para
para estudare m a Bíblia comigo no
ber mais ace rca dEle:1 chamar para
est udames uni versitários ad venti scampus. Contudo. apenas do is ou
um detenllinado mímero telefônico.
tas, que são patroc inados pela Astrês vieram, e e les não demo nstraMeu plano eJõ.l deixar o "vírus" alisoc iaç~o Non e Dominicilll:l . Além
va m mu ito interesse na discussão de
vo por a lgumas sema nas e então e li d isto, e les estão panilhando suas
coisas espiritu ai s.
miná-lo do sislema do laboratório.
novas convicçõcs re lig iosas com
Eu continue i pedindo a Deus que
outros estudanles em seus campi. e
As pessoas fi cavanl intrigadas. e
me ajudasse a se r u m bo m e mba ixavários chamar' lI11. Logo um grupo
ass im fo rta lecendo sua própria fé.
dor para Ele e me mostrasse como
de 15 a 20 estuda nt es começou a
Que o Senhor abençoe cada um
faze r isto. Repentinamente eu pene ncon trar-se e estudar a Palavra de
dos meus amigos estudantes adve nsei acerca de vinI S de comput<ldor
ti stas, na proporç~o em que e les deDeus. Nóseramos membros de difeque esti véra mos d iscuti nd o e m
senvolvem seus talentos, e procurentes denomillações e alguns não
Illeus cursos e sessões de laram viver e partilhar nossa
boratório. Como você sabe,
fé em centenas de campi em
um víru s é um progmma que
colégios e uni versidades ao
vive na memória do compuredor do mundo. Maranata !
tador. Seguindo um comando particu lar ou em um te mRaiffcisf!" T. Rega/atlo está
co mpletando .l'ell.~ es tudos
po pré-dete nllinado. o víru s
em compl/wçâo /UI POlllifícomeça a ngi r. Esses progracia Ull iversidade Católica.
mas estão esco ndidos no sisem S(ll/l;ago. I?el)líblica Do·
tema e não podem ser localimi"icw/{/. e permal/ece lItivo
z..1dos no diretóri o do prograli a Associaçtio de Eswdml '
ma. Eles são cha mados vírus
te! Um'versirários Advemisfas
porque são tra nsfe ridos por
em seu país. Seu elldereço:
comág io do disquete, quando
P.O. Box 553; Sal/tiago; Repli·
e les são usados nas máqu i ~
blica
Dominical/a; Telefol/e:
o a utor com estudantes a dventistas em
nas a fe tadns pe lo víms. Asw
(809) 582- 1024; Fax: (809)
Sa n~i a go, República Dominicana.
sim, eles passam de um siste582- /00/ .
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