á foi ele, com os olhos arregalados,
estimulados pelo medo
autoprovocado. Pulando da
platafonna a quase 12 metros de altura no
balanço de uma corda, ele tinha a graça de um
trapezista. Ninguém mais tinha tido a
coragem de saltar e agora aqui estávamos,
prendendo a respiração, observando Calvin
ganhar velocidade enquanto avançava para o
ponto mais alto.
Cal vin não apenas dissera que ele pularia
primeiro, dissera também que concluiria sua

L
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Michael
Ryan

ssao
e
Você
façanha com um espetacular saIto mortal
duplo. Sua declaração foi recebida com
turnos de zombarias dos outros jovens.
Contudo, lá estava ele. Era difícil negar que
ele já não tivesse saltado na corda, a 12
metros de altura. Agora, qualquer que fosse a
nossa análise, duas coisas eram certas: (1)
Dizer que ele tinha mudado de idéia acerca da
questão,já não era uma opção para ele, e (2)
nos pr6ximos anos teríamos que suportar seus
comentários de que na vida há apenas
algumas águias entre bandos de perus.
Nossos olhos estavam colados em
Calvin quando ele passou a superfície da
água, no que parecia ter a velocidade da luz
- teria ele bom equilíbrio? Ele estava agora
no impulso para cima, deixando o ponto mais
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baixo do arco e já tinha alcançado a altura de
quase 7 metros acima da água quando, para
nossa perplexidade, pulou e iniciou seu salto
mortal. Infelizmente para Calvin e para nosso
terror, ele usou o mesmo impulso que
ordinariamente usávamos para nosso salto de
5 metros. Antes que percebesse, ele já havia
completado o primeiro salto e estava a
caminho do segundo. A esta ~tura ele
percebeu que perdera o controle.
Para aqueles que já tiveram mesmo uma
experiência superficial com saltos de baniga,
enrrolar-se como uma bola é a única defesa.
Calvin curvou-se, nunca perdendo sua
concentração. Eu nunca julgaria aquilo como
sendo um estilo 10 ou mesmo 9.2, mas tenho
que admitir que foi um salto mortal triplo.
A façanha de Calvin foi comentada
quase infmitamente por muitos meses. Não
havia uma única pessoa nas redondezas que
não tivesse ouvido, e cada menino e menina
da escola poderia contar a est6ria como se ele
ou ela tivesse estado lá pessoalmente. CaIvin
sempre admitiu que aquilo foi muito mais do
que ele tinha esperado realizar. Ele deve ter
respondido milhares de vezes a pergunta:
"C.omo você conseguiu 'l" Ele sempre
começava sua resposta dizendo: ''Bem, é
apenas uma questão de começar."
Desperte cada energia espiritual para a
ação. Fale àqueles que voce visita que o fim
de todas as coisas está próximo. O Senhor
Jesus Cristo abrirá a porta dos seus
corações, e fará uma duradoura impressão
em suas mentes. 1
Deus não nos chamou para um salto
mortal triplo da ponta de uma corda, mas Ele
nos consagrou como sacerd6cio real, geração
escolhida, povo especial, e nação santa para
partilhar a esperança do evangelho com um
mundo perdido. A igreja necessita de pessoas
que "comecem" e despertem cada energia
para a ação.
A missão global é uma iniciativa
especial da igreja e convoca o
estabelecimento de crentes adventistas em
todas as áreas não penetradas. Estas áreas não
penetradas do mundo podem ser tão grandes
como o Afganistão (veja o mapa 1) ou tão
pequeno como o coração do seu colega de
quarto. A despeito do tamanho da área, o que
Deus necessita são pessoas que não apenas
tenham segurado a coroa, mas também
tenham pulado da platafonna - que tenham
começado.
Deu..~ pede que dediquemos ao Seu
se",iço o primeiro lugar em nossas vidas, não
permitir que um só dia se passe sem que
façamos algo para o avanço de Sua obra na
Terra. 2
A 12 metros de altura, o balanço da
corda é mais amedrontador. Uma de cada
cinco pessoas na Terra é muçulmano. Um
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grupo de pessoas na China é maior que a
população das Américas, do Norte, Central e
do Sul combinadas. e não possui um único
adventista do sétimo dia. A cada sete anos o
crescimento populacional na Índia é igual à
populaçao dos Estados Unidos. (Ver o mapa
em cores.) Há centenas de colégios e
universidades não adventistas ao redor do
mundo, mas apenas um punhado de grupos
de adventistas conduzindo programas de
evangelismo e serviço de culto nestes campi.
Contudo, nestas áreas há uma nova geração
missionária começando a fazer frente ao
desafio.
Novos grupos de crentes estão sendo
estabelecidos entre muçulmanos em diversos
países ao redor do mundo. Em apenas um
único dia, 2.500 pessoas foram batizadas na
China. Enquanto a igreja na índia, durante 98
anos. tinha estabelecido uma média de oito
congregações novas por ano, nos últimos dois
anos ela superou uma média de mais de 60
novos grupos de crentes por ano. E notícias
continuam chegando de vários grupos tendo
estabelecido serviços de culto em colégios
públicos e campi universitários.
O movimento que levou meu amigo
Calvin a pular da platafonna foi realmente
apenas um pequeno passo. Não foi iniciado
sob o som de uma fanfarra de circo, mas os
resultados foram extraordinários. O
miraculoso progresso descrito acima foi
realizado como resultado da bênção do
Espírito Santo sobre pequenos programas.
Quando os membros da igreja
colocarem sinceros esforços para o avanço
da mensagem, eles viverão no gozo do
Senhor e encontrarão o sucesso. O triunfo
sempre segue esforço decidido... A qualquer
um que se ofereça para o serviço do SenJwr
sem nada reter, é garantido poder para a
realização de imensuráveis resultados. 3
O desafio é tremendo. Contudo, quando
penso acerca do desafio, um sorriso aflora em
minha face por causa do conforto encontrado
em Mateus 24: 14. (Ver mapa 2 com
infonnações sobre o progresso global.) O
evangelho será pregado, a obra será
tenninada, e Jesus logo virá. Enquanto a
igreja reavivada faz face ao desafio, a questão
é: "O que estarei eu fazendo?" Serei eu
encontrado com óleo em minha lâmpada,
investindo meus talentos e permanencendo à
mão direita de Cristo? Ou serei encontrado à
meia-noite batendo às portas tentando
comprar óleo; pá na mão enterrando meus
talentos e reunido com os bodes (Mateus 25)?
Enquanto os desafios do salto livre na
corda são vistos da segurança da plataforma é
muito facil conversar acerca deles. Nós
tínhamos cada ângulo do balanço da corda
calculado. Quando Calvin chegou provemos
para ele as últimas informações, passamos

para ele o mais avançado conhecimento
disponível aos humanos sobre como pular da
platafonna em uma corda. Seu comentário
foi: "Rapazes, estão vocês com problema em
começar?"
Muitos desejam se envolver na missão
global. Mas como? Se você é umjovem,
abaixo dos 3D, os dados da missão global
indicam que você é o mais valioso recurso da
igreja. Desde 1990 centenas de novos grupos
de crentes foram formados ao redor do
mundo. Os jovens são os responsáveis
primários pela penetração em novas áreas.
Há muitas oportunidades para jovens
adultos se tomarem envolvidos no serviço de
Deus. O programa de estudantes
missionários, ARMS, escolas de língua,
ADRA, voluntários do crescimento de igreja
e uma hoste de outros programas - todos
estão contribuindo para alcançar o alvo da
mi,4\são global. Mas que tal começar
precisamente onde você está? (Ver
"Oportunidades para Voluntários.)
Até uns poucos meses atrás, o Sudão
tinha organizado um grupo de crentes. Hoje,
há mais de 14 grupos de adventistas e planos
estão sendo desenvolvidos para se estabelecer
outros 12 novos grupos em cidades e vilas
não penetradas. Jovens adultos estão fazendo
frente ao desatio. Depois de várias semanas
de treinamento eles se espalham pelo país
levando a esperança do Salvador.
A Divisão do Extremo Oriente iniciou o
"Movimento dos Mil Missionários" - jovens
com o compromisso de levarem o evangelho
a pessoas não alcançadas através desse vasto
tenit6rio. Sessenta deles estão agora servindo
em áreas específicas.
Mais de 300 jovens foram colocados em
áreas não penetradas na índia. Muitos nunca
freqUentaram uma escola adventista. O
serviço Adventista de Fronteira estabeleceu
mais de 100 novas congregações.
Um membro adventista e sua esposa
começou a fazer diferença no campus da

1•

2.
3.

4.

Faça um decidido compromisso de
envolver-se com a missão global.
Assuma que este é o plano de Deus
para você - porque ele realmente o
é.
Ore para que o Espírito Santo o
guie e abençoe. Assuma que Ele
realmente o fará.
Depois de falar com colegas, o
capelão, seu pastor, seus pais, e
analisar as possibilidades, faça um
plano. Mantenha-o simples. Deus se
agrada de planos simples.
Comece. Ninguém jamais deu um
salto mortal pennanecendo na
plataforma. Desde o início esteja
certo da bênção divina.

Quer você inicie com um grupo de
estudo da Bíblia, uma equipe de vôlei, um
programa musical ou com um plano "deixar
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universidade do Wyoming, nos Estados
Unidos. Com o apoio de outros membros da
igreja, eles estão convidando estudantes para
participarem de uma refeicão em seus lares e
juntarem-se a um estudo bíblico e culto. Eles
têm uma média de 16 estudantes que
freqUentam regularmente.
Muitos estudantes que freqUentam
colégios e universidades não adventistas nas
Filipinas têm convidado colegas estudantes a
unirem-se a estudos da Bíblia. Vários campi
agora têm ativos grupos de adventistas.
No Instituto Adventista de Ensino do
Nordeste um grupo de estudantes identificou
uma cidade sem a presença adventista. Os
estudantes conduziram programas
comunitários e de saúde, e estudaram a Bíblia
com as pessoas interessadas. CinqUenta e
quatro fOrclm batizados e hoje há na vila um
grupo de adoradores cada sábado.
A maioria desses programas e muitos
semelhantes a eles. têm iniciado com um
pequenino passo de fé. Permitam-me sugerir
quatro simples passos "para começar":

:~~~rjiigP,enert~4ps~p~1&s~~utlYenUS.~~:2.Jf
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de fumar", a longo prazo o plano deveria
refletir os seguintes pontos:
•
•
•
•

Deus salva uma pessoa de cada vez.
Seu plano não precisa incluir toda a
universidade.
Seja você mesmo. As pessoas
apreciam indivíduos abertos,
honestos e alegres.
Os melhores resultados virão dos
contatos pessoais baseados em
in ten'elacionamento significati voo
Atividades de grupo, especialmente
no início, podem ser de caráter
social ou comunitário. Seu exemplo
pessoal deve estar baseado em
princípio e nOnIlas elevadas. Você
deve ver o que é bom em cada
pessoa, e seu plano deve
posteIionnente prover a eles a
oportunidade para aceitarem a Jesus
como Salvador.

Começando com a Refonna Protestante,
a maioria dos movimentos espirituais
importantes teve seu início em campi
universitários e colégios. Os estudantes
deixam os colégios e universidades e se
dirigem para todas as partes do mundo. A
questão é: "Quem há de segurar a corda nos
campi não adventistas?" Deveria ser você,
não obreiros da igreja. Eles têm limitado
acesso, e além do mais, não serão eles os que
haverão de terminar a obra definida na
comissão evangélica de Mateus 28.
A obra será concluída por cristãos que
fizeram do "começarem" uma prioridade.
Eventualmente eu saltei da platafonna a 12
metros de altura na ponta de uma corda. Para
saltar da plataforma foi necessário apenas um
pequeno esforço, mas os resultados foram
fantásticos. Não, eu não cheguei a dar um
salto mortal triplo. Para mim o maior
resultado foi "começar".
MichaeL RyalJ (&l.D., UIUversity o/Missouri)
é o secretário para a Missão GLobal, na Associação
Geral dos Advelrlisras do Sétimo Dia, em Si/ver
Spri"g, Marylmul, E.U.A.

Notas e Referências
1. Ellen G. White, Medical Mi"islry (Mountain
View. CA:Paciftc Press Publildung A'Isociation,
1932), pág. 332.
2. Ellen G. White, Prophels and Kings (Mountain
View. CA: Pacific Press Publishing A'!Sociation,
1917), pág. 221.
3. Ellen G. White, Teslimonies for lhe Church
(Mounrain View, CA: Pacific Press Publio;hing
A'Isociation, 1948), VoL 7, pág. 30.
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Oportunidades para Voluntários
E.U.A. Telefones (800) 331-2767 ou
(301) 680-6479.

Agência Adventista para
Desenvolvimento e Recursos
Assistenclals (ADRA). Estudantes
adventistas de nível universitário podem
se envolver em projetos da ADRA de
seis semanas. Nenhuma habilidade
especial é requerida, exceto o desejo de
aprender e trabalhar. Profissionais
adventistas desejando se candidatar para
período de seis meses a um ano também
são necessários. Os indivíduos pagam
suas próprias despesas de transporte e a
ADRA provê casa, alimentação e os
custos do projeto. No presente são
necessários os seguintes profissionais:
técnicos biomédicos, programadores em
computação, médicos, engenheiros,
profissionais em construção, mecânicos,
enfermeiros/as, pessoas com treino em
agricultura, finanças ou administração e
escritores. Entre em contato: ADRA,
Volunteer Coordinator: 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring; Maryland,
20904-66oo;E.U.A.

Serviço dos .Jovens
Adventistas (JA). Membros
batizados com idades entre 18 e 30,
interessados em prover serviço para a
igreja, em seus
próprios países ou no exterior são
convidados a contatar o diretor de jovens
na missão ou associação local. A duração
das atividades JA varia de algumas
semanas até dois anos. Informações
adicionais podem ser obtidas com
Richard Barron, Diretor do Adventist
Youth Service; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, Maryland 209046600; E.U.A. Fax: (301) 680-6155.
Telefone (nos E.U.A.): (800) 252-7363.

Serviço Adventista de
Recursos e Administração
(ARMS). Este Departamento para
voluntários adventistas relaciona
necessidades da igreja ao redor do mundo
e as supre com voluntários da Divisão
Norte-Americana (DNA). As habilidades
em maior demanda são na área de
comunicação, computação, construção,
evangelismo, programas médicos e
evangelismo pessoal. Membros da DNA
são encorajados a entrarem em contato:
ARMS, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, Maryland 20904-6600;

Serviço do Professor
Internacional (ITS). Oportunidades
estão abertas para professores adventistas
qualificados para o ensino de línguas
estrangeiras para estudantes universitários
ou profissionais na China, Rússia, ou
Turquia. Pessoas cuja língua materna sej a
inglês, francês, alemão, japonês ou
espanhol, que tenham completado o nível
superior, podem ser escolhidas para
serviço de um ano. Espera-se que você
custeie suas despesas de transporte, ida e
volta. Se você for qualificado e tiver
interesse, entre em contato com Dr. M. T.
Bascom ou Treva Burgess, International
Teacher Service; 12501 Old Columbia
Pike; Sil ver Spring, Maryland 209046600; E.U.A. Telefone: (301) 680-6028.
Fax: (301) 680-6031.
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