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m seu livro Forgillg a ReallVorld
Fuith, Gordon M:lc?o n~d observa

que quando os cnslaos SilO
confrontados com as di ssonSncias cnlre sua fé
e sua vida diária, eles ou se tornam criticas do
mundo exterior e se afus tam dele, ou
desellvolvem um "duplo estilo de vida"
envolvendo um eSlilo de vida de "tempo-deigreja" e " tempo-não-de-igrcja". Em cada
caso, eles não partilham o cristianismo com
as pessoas do " mundo real" .
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Estes papéis pcx1em facilmell te ser
desempenhados. Eu também os encenei. O
primeiro papel, afastamento, eu o
desempenhei habilidosamente como um
professor de contabilidade no Walla Walla
College, no nordl.!slc dos Estados Unidos. Era
f,í cill'azê-Io cm uma pequena cidade.
dominada principalmente por um colégio
adventista do sétimo dia. Eu me lembro de
uma manhã, na escola sabatina, quando o
professor pergun tou: "Quantos de vocês,
nesta semana, convidaram um não-adventista
para uma refeição?" Não vendo nenhuma
m anifestação, ele ampliou 11 pergunta: "neste
mês", e fin almente "neste trimestre". Para
começar eu nem mesmo sabia o nome de

qualquer não-adventista, para não dizer
conhecê-Ios o bastante para convidá-los para
uma refeição em minha casa.
Inicialmente , eu desempenhei o papel do
"estilo duplo" de vida quando estudando no
programa de um Ph.D. cm comércio, na
Universidade do Estado de Washington
(WSU), em Pullman. Eu havia mudado para
WSU plenamente consciente de sua exclusiva
reputação como a "Escola No. 1 em Festa nos
EU.A. ... como relacionada na revista
Playboy. O que isto sign ifi caria em termos de
atmosfera não me ocorreu até quando eu
realmente cheguei ao campus. Na primeira
noite, minha amigável vizinha convidou-me
para partilhar uma refeição - com o
princ ipal prato de ostras Rockefeller! Eu
percebi que estava muito mais longe da .
pequena comunidade adventista do que
simplestmente os 160 quilOmetras de eslrada
que sepanlJn as duas instituições
e(]ucacio nais.
Também descobri que as pessoas com
que m me associava vinham de contextos
totalmente difefCntes, com experiências c
pontos de vista diferentes dos meus. Fiquei
aparvalhada qU iUldo minha colega de
escritório, depois de saber que eu era cristã,
disse-me que ela nunca tinha encontrado um
cristão antes. Eu não julgava ser possível que
alguém nos Estados Unidos nunca tivesse
enCOlllrado um cristão! Também descobri que
minha fé, como ela se encontrava, não era do
tipo que poderia crescer o u mesmo sobreviver
na atmos fera da wsu. Eu desejei aplicá-la no
novo ambiente, mas não sabia como.
Embora tivesse feito amizade com
algumas colegas de classe e professores, eu
realmente não os entendia, nem a sua cultura,
a qual era eslran ha para mim:
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Dana, uma estudante graduada que
vivia com um professor um dia
perguntou-me qual o significado da
vida;
Joe, o professor de economia, o
qual cada i1uslração que usava era
sobre a utilidade da cerveja, e
terminava cada classe de sexta-feira
com esperança de que as festas do
fim-de-scmana fossem boas.
Doug, um o utro professor. cujas
pesquisas se interessavam em
molestação sexual, e cria que o
legado básico do cristianismo fora a
inferiorização das mulhercs.
Bob, outro professor cujo hábito de
beber cra mo 1'orte que nunca se
sabia qual O seu dia ressaca,
representava grande temor para
estudantes, porque nunca se sabia
se o enconlraríamos, ao entrar-se
em seu escritório, amigável ou mal
humorado.
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Anne, minha vizinha, cujo estilo de
vida fez do seu apartamento um a
porta de freqüentes entradas e
saídas. Eu finalmente desisti de
aprender o nome do homem
vivendo atualmente em seu
apartamento, a menos que o
chamasse pelo nome do ocupante
anterior.
John, que não podia fazer um
exame porque bebia demais nas
festas do seu clube, pulou dajanela
do segundo andar, e tcrminou no
hospital em estado critico.

Na atmosfera secular da universidade e
sob a influência de pânico, slress e datas
marcadas, que o programa graduado pode
produzir, era fácil fazer tudo para ajustar-se e
deixar a religião para as manhãs do sábado na
igreja da cidade vizinha. Mas, em anillise
final, não é possível conviver com tal
dissonância. Eu tinha que buscar urna fé para
o mundo real ou optar viver completamente
sem fé. Resolvi buscar tal fé.
Arrazoei que Jesus sabia como vi ver
fie hnente no mundo real. A verdade que Ele
falou foi entendida por aqueles que
tran sitavam nas ruas. De fat o, ela foi tão bem
entendida que Ele foi acusado de associar-Se
com "os pecadores e publicanos" e de não dar
atenção aos líderes reli giosos do Seu tempo
(Lucas 5:30). Jesus encontrou-Se com
pessoas do "mundo real", muitos dos quais
emm semelhantes às pessoas com quem nos
encontramos todos os dias. Por exemplo,
Zaqueu era um homem de negócios (um
es tudante num mestrado de negócios e
administração), a mulher pega em adultério
(cuja vida demonstrava similaridade com o
estilo de vida da minha vizinha), os 10
leprosos, o homem endemoninhado, o
homem cego na estrada de Jericó, a mulher
junto ao poço, o homem no poço de Betesda,
ii mulher siro-fenícia, o jovem rico.
O Novo Testamento descreve Jesus em
muitas situações, mas nunca Ele aparece
retirando-Se para isolar-Se do mundo ou
deixando Seu estilo de "igreja" de lado,
enquanto ele realizava Suas atividades
diílrias.
Minha busca ocorreu em três passos.
Primeiro, eu fiz amizade com Deus. Isto não
significa que eu não tivesse relacion,unento
com Deus anterionnente aos meu s eslmlos
graduados; a amizade que eu tinha com Ele
apenas tomou um significado diferente.
Inicialmente houve um elemento de pânico,
na medida em que azJalisei minha situação.
Comecei a falar com Deus acerca de muitas
coisas: (1) das pessoas com quem encontrava;
(2) as questões que cu tinha que re..~polld er;
(3) as questões acerca de minha fé, e (4) o
papel e o poder do cristianimso em um
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mundo secular. As respostas não vieram
rápidas ou fac ilmen te, mas algumas chegaram
ao longo do tempo. Mais importante ainda, cu
tornei-me convencida de que Deus Se
importa acerca das pessoas com quem me
encontrava cada dia, e es lava ansioso para
mostrar-me como desenvolver uma fé para o
mundo real.
Algo mais aconteceu: cu fi z amizade
com outros cristãos. TaIves alguns estudantes
adventistas em universidades públicas sejam
abençoados com fort e igreja adven lista local,
qu e tenha outros estudan tes espiritualmen te
fortes entre seus membros. Tenho ouvido de
tai s si tuações e sei que amizades fonnadas
sob tais circu nstâncias resistem ao teste do
lempo. Havia poucos estmhmtes adventistas
na WSU, e eu comecei e sentir falta das
amizadas com as quais cu estava relacionada.
Assim, procurei amigos cristãos; freqüentava
igrej as cristãs aos domingos. Descobri que
havia outras cristãos em outros
departamentos da univers idade. Era
confortante, durante a semana, apenas parar e
dizer "alô". Destes ami gos cu aprendi como
ser mais aberta acerca de minha própria fé, de
fonna não ofensiva. Na minha educação
adventi sta eu fora educada a como partilhiU'
minha fé em um mundo cristão: meus amigos
crislãos não-adventistas mostraram-me como

partilhar minha fé em um mundo secular. E
fazendo isto, eles me ensinarilffi como
fortalecer minhas convicções.
Terceiro, eu fiz amigos entre as pessoas
seculares ao meu redor. Inicialmente, foi fácil
conformar com sua fonna de pensar e agir,
porque cu não queria ser diferente c porque
estava procurando amigos. Era f:ícil também
ir ao extremo oposto pela associação
primariamente com outros cristãos, porque cu
me sentia mais confortável entre eles.
Fi nalmente percebi que o mundo real era
composto prim.uiamente de pessoas para
quem o cristiani smo não tinha nenhum
significado para a vida real e que apenas
buscand o sua amizade eu podclia ganhar o
direito de partilhar com eles o que eu
conhecia.
A escola graduada mudou ii minha
fonna de ver o mundo, minha fé, e as pessoas
que eu encontro. Pela graça de Deus. não
mais me confonno, tanto com o afastar-me do
mundo ou levar um estilo de vida que relega
o crislianismo às manhãs de sábado. Eu
deixei WSU com uma hoste de amigos alguns que aind a estão no caminho para a
descoberta de Deus, alguns que j.í O
encontraram e que O conhecem muito bem.
Mais importan te, eu também tenho uma
profunda amizade com Deus. E pensar que
recebi tudo isto e também um diploma!
Ali" Gib.w/I comp/t:lou .feu Ph.D. em 1wgtÍcios
em 1992, c presentemente ellxi'lll crmlaIJ;/idade e
auditoria I UI A,u/rews Ulliver.\'il)', Burie" SpriJlgs,

Michigan.

Reimpresso elc AIIlU:;illg Gmee, por
Ed Koehler. @/988por&IKoehler.
V.tado com (I tllItur;Ylçüo de
lnlerVlfr:tiry PrcsJ. 1'.0. Box 14{)(),

Dmvller.; Gmllc. IL 605 /5.

o refeitório está a 50 melros à frenle. Estão almoçando 653 alunos.
Você tem exatamente 12 minutos para falar de Cristo c:om c:ada pessoa de
forma profunda 8 pessoaf. Atenção, já ...
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