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Juanita Kretschmar
Diálogo com uma Missionária Adventista
na cidade de Nova Iorque

Anteriormente mi ssion;íria no Brasi l, Juanita Krctschm ar tem dirigido um mini stério evangelís tico na
cidade de Nova Iorque. Isto envolve escrever c preparar materiai s de educação espiritual e de saúde,
aconsclhHlnento, diri g ir um prog ram a semanal de TV, e administrar um grupo de 30-35 pessoas
envolvidas 110 prognuna de pressão arteria l, di stribuição ue alimentos e literatura, escola bíblica e
mini s té rios de a coll se lh:une nto relacionados com este trabalho. Pessoas de todas as partes dos Estados
Unidos C do mundo e ntram em COlllato com e la pnra estabelecer forma de evangelis mo similar em ou tros
lu gares, pelo qu e ela louva a Deus. Em oUlubro de 1992 Juanita foi co nvidada para servir co m o
adminiSl.ral1ora da SDA Good News Nctwork, um novo prognuna de TV ut.ilizando o sistema de saté lit e,

para clljo eSlabcleeimento ela tinha estado orando e lrabalhando. A sede do Commun ily Heallh Serviees
Cent e r (CClltfO d e c:unionetas) cm Long Is lancl , o novo ministério de televisão, o qual alcança quase

todos os Estados Unidos e partes do Caribe, é, ela reconhece, res ultado de oração.
• Atllalme"te seu trabalho inclui vúrias
tlfividades. O que a sra. conside ra COIIIO
seI/do o "palito a[lo" em .ma diver.nficada
carreira ?
Eu não considero o que faço como uma
cam.: ira, ma!' como uma vida. Não importa
qual aspecto do trabalhl1 çom o qual eu esteja
envolvida, tenho sempre um "n6 na garganta"
muito especial quando as pessoas me conta m
que suas vidas foram mudadas por aquilo que
das kram, ou por um programa que viram,
aLI um conse lho que tenham receb ido, meses
ou anos alr;'is. E quando eu ouço que ii revis ta
Power to Cope, para controle de stress , da
qual tenho sido a editora, estií sendo lmduzida
cm lTIuitiL" linguas ao redor do mundo, cu fico
maravilhada com ilS fonn,L<; em que DeLIS nos
te m abençoado!
• Militas pes.\·oas pensnm que Nova Iorque
é III/I lugar difícil para se viver e Ira};allUlr.
Tem esta percepçt70 aJe/ado seu Iraba/ll0
01/ seu lestelll llllho?

Uma vez que estejamos convencidos,
através da oração, que Deus deseja que
estejamos aqui, o local não tem nenhum
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deito, cxccto pela enonnidade do desalio.
Considero esta ileea dcnsamcnte populosa
uma grande v,Ultagc m: se você vai pescar,
você precisa ir onde os peixes cstão!
• O que a sra. julga Sef' (/ raZao para a
elelividade e cre.\·cJlll e/110 Jo seu
trabalho com o programa das cam ionetas?
Acima e mais importantc de tudo, o
cn!dito pertcllce à oraç~o e ao poder do
Espírito Santo.
Segumlo, DeliS IlU': tcm cercado de
pessoas dedicadas, co raj osas c competentes
- ou desejosas de serem treinada". Muitas
pessoas no meu gl1lpo são tambl:1n fortes
parceiros na oração. E DeLIS, vez após vez,
impressiona pessoas paril nos ajudarem,
opefílndo milagres em nosso fa vor. Deus eslá
110 controle do pessoal c das finanças; tod a a
operiJção pcrtem;c a Ele !
Deveria também menc ionar qu e, com
re lação à minha participação, so u casada com
IIIll hOl1lelllnão apenas comprometido com o
ministélio, mas também que tem dado todo
ilpoia. Ele consistentemente tcm me
encorajado ii servir cm qualquer que seja a
maneira em que si nta ter sido chamada e tem
me dado afinnação e m meu trabalho.
CO /'ltílllUl

• O qlle (l levoll a aceitar seus mllitos
papei.\· na (u.wcíaçao e trabalho
cOlllunitário em Nova Iorque ?
Eu estava e nvolvida com o serviço
cOlll unitário durante os primeiros anos dc
serviço de meu e!T0so como paslor no
Orcgon. Quando ele foi como m issionário e
administrador para o Brasil , interessei-me
pelo trabalho com os jovens e conduzia lima
clínica para os pobres. Comecei a escrever as
cxtraord in;írios experiê nc ias que obreiros de
lá estavam tendo.
Quando fomos para a Associação do
Alto COl umbia, na União do PilCÍJ1CO Norte,
eu pafei de escrever o pequeno jornal porque
meu minislélio alj era principalmente de
ilcollsc lh amento pessoal matrimonial e
porllUlto de natureza confidencial. Quando
escrevi as primeiras lições da Bililia, foi o
pClíodo que encontrei Cristo como meu
sa lvador pessoa l.
Eu IlUllca havia pregado all: então, mas
anle~ de deixar o Alto Columbia para a costa
este, alguém pediu-me para substituir meu
cspow em uma reunião de oração. Estava
mui to relutante acerca do convite, mas agora,
pela graça de Deus, vejo quc esta experiência
abliu as portas para regulares oportunidades
neste país e em outras partc..'i.
Quando c hegamos à A<;sociação da
Grande Nova Iorque, onde meu esposo linha
sido chamado para servir como diretor de
alividades leigas e serviços comuni ttIrios,
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estava claro que Deus necessitava dele aqui.
Mas por cinco meses senti-me totalmente
desnccessária, exceto como esposa e mãe.
Assim, eu orava pela associação, pelas
pessoas que eu cncontrava, pelo trabalho de
Deus e assim grandes coisas começaram a
acontecer.

• Como ti sra. mantém o elJuilibrio entre a
variedade de suas alividades com suas
responsabilidades do lar e pe.\·soais?
Obviamcntc há coisas que negligencio.
E mesmo nem l CIl to fazer tudo, porque sci
que algumas coisas têm que ser ignoradas.
Por exemplo, eu não con vido tantas pessoas
para minba casa como uma esposa de
presidente deveria fazê-Io. Abrimos nosso lar
para cultos nas noites de sexta-feira. E nlre 5 e
40 pessoas vêm, semana após semana, ano
<lpÓS ano. Para muitos esta é a primeira
oportu nidade que eles têm tido cm sua'\ vidas
de freqüentar uma re união cristã de qualquer
tipo.

• Como a sra. sente que as atividades nas
quais está envolvida têm afetado a
com unidade metropolitana de Nova
Iorque ?
As cami nonetas estão nas ruas com uma
declaraçãoo às pessoas de que alguém se
importa por elas. Nosso ministério não
oferece nenhuma ameaça, quer seja para
pressão sangüíne a e educação sobre saúde,
levando alimcnto para famintos, ou apenas
es tando dispon íveis para conversar e orar.
(Pessoas que nos te lefonam em nossa linha
gratuit<l dizem que nosso número é o único
nas páginas amarelas para o qual alguém
pode ligm' e receber oração).
Temos recebido ofertas de dinheiro do
estado e da cidade para nos ajudar em nosso
trabalho, mas não aceitamos fundos públicos.
Ainda assim, há um contínuo reconhecimento
do valor dos nossos serviços. O público sabe
que estamos na cidade e as pessoas
regularmente expressam sua apreciação.
Temos atingido mais de um milhão de
pessoas, um-a-UIn, com o conhecimento de
que nós nos preocupamos com elas, mas,
m<lis importante, de que Deus está illtere..<;sado
nelas.

• Descreva um dia típico.
Quando me lev<luto pela manhã, vou
p:u-a um lugar em minha casa onde lomo
tempo com Deus cm oração_ A maior parte
do meu estudo da Bíblia é gasto de joelhos,
porque fr eqUentemente oro acerca das
pass<lgens que estou estudando. Eu desejo
conhecer a Deus e o que Ele deseja dizer-me
hoje. Se, depois de tennillar o meu tempo
devocional de 30 minutos ou duas horas a
lima hora ou mais <lntes do desjejum, eu dito
cartas para aqueles que me escrevem,
aproximadamente de 200 a 400 cartas por
semana.
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Depois do dcsj eju m com meu esposo,
preparo-me para o trabalho. Depois disto,
nada é realmen te típico! No final de umas 8
ou 12 horas por dia de trabalho, faço
exercício, us ua lmente uma caminhada rápid a
de 20 minutos com o meu e.c;;poso. Nos finsde-semana freq üentemente í"alo em uma
igreja local ou em um retiro espiritual. Urna
vez em cada dois meses ten ho um dia livre.
• O que a sra. acha qlw em seu trabalho
foi in ovador?
Se em alguma coisa, cre io que fo i o [ato
que e u aprend i a confiar em Deus pam o
"maná diálio". E:-ite tipo de administração
nem sempre faz os tesoureiros confortáveis,
mas Deus tem sempre Se manifestado.
Com um s[(![fde 30 pessoas, o pro&'Tama
das camionetas é uma operação
consideravelmente gra nde. Mais de 80% dela
vem de doaçôes. Se eu realmente pensasse
açerca disto, provavelmente teria úlceras.
Contudo, isto não pesa em minha mente,
porque o projeto é idéi<l de Deus.
O alvo de minha <ldministração é
penn<lnecer em sintonia com aquilo que o
Senhor desej a e não fi car em Seu caminho.
No processo Ele tem que "<lplainar" muitas
superfícies ;bperas cm mim, tai s como minha
initabilidade çom incompetênda (a minha
prôpIia e a de outros), e minba sensibilitlade a
tom e olhar, ao U'atar com pessoas catla dia.
• O que a sra. sonha ainda fazer?
Eu gostalia de ter lima programação em
lín gua estrangeira no desenvolvi mento do
nossa programa de televisão. Creio que
estamos sendo cmpuITados para ir ao redor do
mundo com tal programa. Está acontecendo:
Estações e catleias de lV em outras partes do
mundo es tão convidantlo nossa programação.
Também gostiU"ia de ter ou lra s pessoas
qual ificadas cm nosso .\-lajJ, para que nosso
pessoal atual trabalhasse menos horas. E
goslali a tle fazer tudo o que :-;eja possível para
assegurar que nos:-;o programa de TV e:-;teja
plenamen te eq uipado .

• Que tipo de experiên cia preparou-a para
o seu trabalho?
Tudo o que tenho feito ou no que tenha
estado interessada tcm sido e está sen do
usatlo, de uma fonna ou de outra. Contudo,
nada poderia ter-me preparado para o nívcl de
total dependência que Deus tem pedido. Sinto
minha carreira como sign ificando alcançar
um gra u de completa dependênc ia. Estou
contente por isto, mas tal experiência é como
uma cri ança saltando de uma mesa nos braços
do pai, con fiant e de que nada acon tecerá.

• Há algumasfrustraçoês em seu

lraba /llo?
Uma vez que este lrabalho é dEle,
gost<uia de um instantâneo mim e tu mim,
para que assim pudesse sempre saber a
prioridade de Deus. Em detenninatlas
ocasiões tenho gasto hora~, mesmo semanas
pedidindo direção especílica a Deus. E
quando necessária (mas nunca antes), ela
vem. Minha própIia inadequação em ser
sensível às nece..'\s idades de todos ao meu
redor pode, à....;: vezes, ser uma frustra ç~o.

• A sra. teria algum conselho para O.\'
leitores estudantes?
Pela man hã, to me tempo para Deus.
An les de voltar-se para qualquer outro li vro,
estude a Palavra de Deus para enconlrar Sua
mensagem para você nesse dia. Anles de
ouvir qualquer outra coisa, ouça a Ele. Para
mim, o tempo com Ele é inegociável. O

Entrevista por Belly Cooney
Betty CO(}1Iey é a dirc10ra de cOII/wlicariio
A\·.mciaçiio da Grande NO)l{I!OrfJIIC e
diretora de notícias da SDA GomJ Nell's Netll'ork.
Para /IIaiores il1!ormnções sobre E-valJ-gelÚ"m
mi (J SDA Goml Nt-'1V.f Network, cl/tre em COl/rMo
com: Juallita Kret.l"cI/JIUlr; P.o. Box 1029;
Mllllhasser, NY 11030-9878; E.V.A Telefone: (5Jó)

partI a

627-2210; Fax: (5/6) 627-28/6.
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