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Lynne Waihee
Diálogo com a Primeira Dama do Havaí

Lynnc Koba shigawa Waihce é uma pro va viva tle que é possível para um dedicado cristão adventista do
sétimo dia ser prcmincnle no serviço público sem sacrificar sua fé. A Sra. Waihcc tornou -se a primeira

dama do Estauo do Hava í em 1986, quand o se u esposo John roi elei to g""c mauo r. Suas aliviuaues a
coloc:un diret:un cntc sob os ol hares púhlicos e fazem dela uma figura pública.
A Sra. Waihec tcm feito bom liSO de sua celebridad e no Havaí para advogar causas com as quais ela se

idc ntilica. Antes de seu esposo tornar-se governador, ela era uma professora de inglês na Hawaiian
Mission Acadcmy, a escola sccunu{lfia adventista do sétim o dia cm Honolulu . Por causa de experiências
anteriores, as questõcs ligadas às crianças, especialmente um a aluai campanha promovendo a alfabeti zação
no e!' latlo t sfio suas prioridades e consomem granue q uantidade uo seu tcmpo. Ela lmn bém traba lha com
oulra!' entidaues caritati vH!', como o Banco tlc Aliment o c a Fundação ue Esclerose MúltiplH.
Mes mo COIl1 touas as demandas impost:ls por sua cheia agenua pública, a Sra. WH ihec tcm conseguido pcnnanecer .u iva nH
igreja. E la é membro dajullta escolar da I-Ia waiian Missio n Acadcmy , Andrews Univcrsily (a alma-málcr lanlo delH como do seu
esposo), e do Castlc Meuical Ccnt cr, o hospital adventista no Havaí. Ela tcunbém é mcmbro da igreja ccnLral de Ho no lulu, o nde
pode ser rreqü cnt cmente enc(lntmda cnsinallU(} a lição da c!'cola sabatina para os jOVCIIS.
Ly nn e \Va ihec nasce u e cresceu cm HOllolulu, no Havaí. Ela freqüc nl ou a Hawaiian Mission Acadcmy, onde enconLrOu-sc COIl1
sc u futuro es poso. Os dois então fonun para a Andrews Univcrsit y, em Bcrrien Sprin gs, Michi gan, onde a Sra. Waihce graduou-se
em in glês. Os Waihccs têm dois filhos: John IV, com 22 <lno!', C JCllnifcr, com 2 1.
A seguinte cIllrcvist3 aconteccu no Washingto n Placc, o lar histórico do último monarca uo Ha vaí, a Rainha Lili uok:i1ani, qu e
hoj e serve como a residência do governador.
• Quando (I senhora C(/.\'{JU-.\'l' CO/II John,
imaginou que algu1I1 dia e/l' ocuparia rai
po.'\i{'rlo pol ;I;('(/?
Absolutamcnte nrio. Mesm<) que ele
tcnha !'ido presidellte do corpo de estudantes
na Andrews Univcrsity, eu n::ío tinha a
mínima idéia de qu c ele se intcrc!'!'iuia por
po lítica. Ma!' eu deveria ter !'uspl!itado ...
• A... p eJ.'\Oas olllal/l p a ra II senhora em
lodos 0.'\ se",\' diferentes papéis - "'lia
fi gura pública, uma dcfen.mm de IIIl1ila ...
Clll/m.\', UIJI I1w /lIbro ativo da igreja,
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de vária.\' /Ilesas, além d(J se r lima
e mile - l' se pe rguntam, como
pode ela 1I/I1IIler o eq,úlíbrio de lo dos estes
papéis?
Esta é uma :irca com a qual eu realmente
luto. Uma coi!'a boa em ser a plimcira dama é
lJue cu tenl10 aprcm.l itlo ii admini slrar o mcu
tempo de melhor forma e consegllir fazer as
coisas. Tenho uma mara vilhosa secretária que
me conserva nos lrilhos. QUiUldo você e!'tá
muito ocupado, você tcm que aprender a u!'ar
o te mpo dI! maneira sêíbia e tomar-SI! mais
sclcti vo , e~o lh cn tl o apenas aquela:.; coisas
que fl!almcnlC pcxle m fazer difere nça. As
ocasiõc!' familiares. contudo, tê m II
prioridade. Por exemp lo, hoje é o uni versilrio
de meu e!'poso e n6s rc.'\crvamos tempo para
1/l('IIIIJro

('S/WSll

celebrar, embora os dois estcjamos muito
ocupados. Todos podemos fa zer diferença,
mas não podl!JlloS faze r todas as coisas. Parll!
da maturidade cri stã é aceitar qu e não
podemos fazer tudo. Esta pilJ1e é di fíci.l para
mim. Gosto de dizer !'im às pessoas.

• A senhora gra duou -se em inglês lia
Andrews UllivCI'sit)' t: entao foi lima
prt1e."!;ora. Que' i/~flu ên c ia lais
expe riências tiveram em seu papel e lias
CllII.\'aS que a sen hora advoga ?
Sempre tive interesse nos jovens. Assim,
quando começo a ver as questões lUIS quais
me envo lvo, ii maioria delas está celltralizada
nas crianças. E porque eu ensinei inglês, era
natural que tivesse interesse 110 ensino. Estou
envolv ida com um grande número de
organi zações que estão relacionadas com a
educilção de criança!'. Por exemplo, estou
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envolvida com HUaS, um grupo que trabalha
com crianças que sofrem de doenças
terminais. Tenho também gasto tempo com o
<'Leia Para Mim," uma campanha que busca
encorajar os pais a ler em voz alta para seus
filhos, pelo menos 10 minutos por dia. Penso
que muito de tais ênfases têm que ver com
minhas origens na igreja. Minha esperiência
como professora afetou-me
consideravelmente. Eu ensinei por sete anos
na Hawaiian Mission Academy. Antes disto
eu gastei tempo como tutora de estudantes
que estavam aprendendo inglês como
segunda língua.

• A senhora nasceu adventista do sétimo
dia?
Não. Minha mãe veio de uma tradição
budista. embora ela nunca realmente tenha
praticado o budismo. Penso que isto tornou
mais fácil que minha irmã e eu aceitássemos
o adventismo. Fomos criadas com uma
filosofia budista, que enfatiza a dignidade e a
importância de tratar os outros com respeito.
Talvez este tipo de educação facilitou tornarme uma cristã.
• As pes.WJas com as quais a senllOrcl entra
em contato, especialmente oulrasfiguYas
públicas, sabem que li senhora é ulIla
advent;";ta do sétimo dia? Como eles
reagem a isto?
Sim, penso que a maioria das pessoas
sabe. Eu não me apresento como uma
adventista do sétimo dia, mas eu nunca
escondo este fato. As pessoas sabem que não
faço determinadas coisas, que evito atividades
oficiais na sexta-feira à noite e sábado e que
não bebo álcool ou como certos alimentos. O
tema de minha religião freqUentemente
emerge por causa da maneira como vivo, e
quando isto acontece aproveito para partilhar
minhas convicções. As pessoas geralmente
reagem de maneira muito positiva quando
descobrem que sou adventista. Ela.~ apreciam
o fato de que estou comprometida com certas
convicções religiosas.
• A senlwra acha difícil ser tanto a
primeira dama como adventi.'ita do sétimo
dia?
Há certas pressões e mesmo contlitos,
muitos deles tendo que ver com a observância
do sábado, questões que alguma.~ vezes são
difíceis de serem resolvidas. Nem sempre é
facil saber o que é certo em situações
particulares. A maioria dos adventistas
simplesmente não se defronta com algumas
das questões com que me deparo. Mas
realmente aprecio o apoio da comunidade
adventista no Havaí.

nomeações escolheu-a para o ancionato. A
...enhora vai aceitar taljimção?
Ainda não me decidi por duas razões.
Primeiro, sou tão ocupada que desejo fazer
isto apenas se puder dedicar a quantidade
certa de tempo. E então devo considerar que
algumas pessoas podem pensar que eu não
sou boa adventista - pelo menos boa
suficiente para atuar como anciã - porque
nem tudo que faço automaticamente agrada
aos adventistas. Posso tomar uma posição
pública a respeito de algo que pode ser
controversial - a política é assim, você sabe
- e os membros podem não gostar. Assim,
ainda estou pensando sobre o assunto.
• A senhora está emfreqüente contato com
dignitários e importantes figura... públicas.
Que tipo de imagem a senhora pensa que
os adventi.'itas têm na comunidade política?
Esta questão aparece em sllas
conve r.mçcies?
Não penso que a maioria das pessoas
conheça muito acerca dos adventistas, ou
mesmo sabe que nós existimos.
FreqUentemente converso com pessoa.1:i que
nunca ouviram falar de nós. Esta é em si
mesma uma boa razão para que os adventistas
sirvam no selor público. Como podemos
testemunhar para as pessoas se elas nem
mesmo sabem o que nós somos?
• A senhora então acha que é bom para os
adventistas entrarem no serviço público e
buscarem .'ier eleitos para cargos públicos?
Certamente, por que não? Penso que os
oficiais eleitos podem fazer uma düerença na
vida das pessoas, da forma em que Jesus
pediu-nos que tratássemos com as questões
sociais e necessidades humanitárias das
pessoas. De fato, creio que muitos oliciais
públicos têm uma oportunidade de fazer
maior diferença do que muitos que trabalham
para a igreja. Alguns adventistas sentem que
os membros não deveriam entrar em política.
A política realmente tem má reputação. Mas
não penso que muitos adventistas percebam.
quanta política ocorre na igreja hoje e nós
simplesmente não admitimos isto. Algumas
vezes sinto que o mundo secular é menos
"político" e tem menos conflito de interesses
do que o mundo da igreja. Talvez se
admitíssemos que a igreja também tem
política - esta é a maneira como grandes
organizações operam - a igreja estaria
melhor.

público necessita para ser efetivo?
Uma forte convicção acerca do certo e
do errado. Há muitas pessoas tentando
arrastar você numa ou noutra direção. Você
deve também ser flexível. Você tem que
realmente aprender a não ser defensivo ou
reagir à publicidade negativa cada vez que ela
aparece. Você não pode reagir a cada artigo
de jornal ou citação negativos, mesmo que
você queira fazê-Io. Não se pode deixar que
isto nos controle. É necessário muita
resistência para se estar na política e alguém
que pense de forma contrária não deveria
entrar nela.
• O presidente Clinton com sua esposa
Hillary e afilha Chelsea visitaram o Havaf
e foram seus hóspedes há poucas semanas.
Vocês os recebemfreqüentemente? Como
foi isto?
Os Clinton gostam muito do Havaí e têm
estado aqui várias vezes. Eles precisavam de
repouso quando voltavam de alguns
encontros na Ásia. Nós os conhecemos por
mais de seis anos. Penso que algumas razões
pelas quais nos tomamos amigos têm que ver
com o fato de que temos a mesma idade,
pertencemos ao mesmo partido e meu esposo
foi um dos primeiros oliciais públicos a
apoiar a candidatura de Clinton à presidência.
Eles são muito interessantes. Acho que
dificilmen te alguém pode imaginar como é
difícil para eles terem privacidade; embora eu
possa entender um pouco daquilo por que eles
passam neste sentido.
• A .'ienhora é muito popular no Havar.
Quando vai ...e candidatar para lima
posição p,iblica?
(Sorriso) Não, não eu. Isto é o mais
próximo que quero chegar.

Entrevista por
Charles Sandefur
Clulrle.f SCllrtlefur até recentemente em o
presidente da As:wdClçt;o Advmti.fta do Sétimo DiCl
do HavaL Agora ele serve como presidente tia
AssociCIçiül da.f Mlmtanluu Rochosas, com sede em
Dmver, Colorado, E.U.A.

• Que qualidades especiais um oficial

• A senhora ensina na elas.'ie dos jovens
da escola sabatina, na igreja central de
Honolulu. Agora ouvi que a comisscio de
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