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a i no início d e sete mbro de 1977 que
Patrick BasalirwiI roi admitido no

programa de instalação cléu;ca. no

Elgon Tcchni callnsLilulc ('Igora Uganda
Technical Collcgc-Elgon) o nde cu locionava.
Alegrei-me ao encontrar Palri ck porqu e ele
partil hava de minha fé adventista. Tom amo-

nos bons amigos. Cada sábado viajávamos
pam ii igreja local, cuj os membros nos
apelidaram de "Timóteo c Pau lo," Poucas
sema ll as depois do iníc io do ano escolar, o
govcmo da Uganda declarou banidos os 27
grupos re lig iosos, incluindo a Igreja
Adventista d o Sétimo Dia. C laro que Patrick e
cu nos e ntristecemos com estas no tícias, mas

continuamos adorando ao Senhor cm Seu dia.
No final do plÍlllciro período escolar,

Patrick soube que ele linh a-~ colocado no
segundo lugar entre os 54 alunos de sua
classe. Estas hoas-llov:lS fora m ensombradas
pelas dcclalo.1çf>cs do governo, segu ndo as
quais a sex ta-fe ira deveria ser observada como
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I"eriallo e o sáhado agora deveria ser dia de
u-aha lho. As classes de sex ta-feira foram
tran sl"eritliL' para os slíhadns e fu i informado
til.! que deveria trabalhar das 8:00 às 10;00 da
Illilnhã aos s,lhados e depo is estava livre para
fazer o que qui sesse. Eu não poderia fazer
natla senão oral' pela solu ção deste di ríci I

problema. Enquan to isto, contin uei
freqUentando a igreja e fielmente regisLrando
no livro de relatóri o do professor: "Faltei ao
meu dever de professor no sábado porque fui
à igreja, como crdenado pelo quarto
mandamento."
Durante o fcriado escolar, um colega e
anti go companheiro de classe, que agora
lecionava matemática e engenharia científica
no instituto, não veio trabalhar por vários
dias. Desde que ele era um aLivo membro da
Igreja Anglicí.Ula Nativa e eu da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, meu colega tinha
sido cognominado de "diácono" e eu de
"arcebispo." Parle do mistério fora
esclarecido quando o diretor recebeu do meu
amigo um pedido de demissão. O diretor
chamou-me ao seu escritório e perguntou-me
o que mai s sa bia sobre "o diácono."
Re.<;pomli que não sabia nada mais que ele.
"Suspei to que você ~ rá o próximo a nos
deixar," ele acrescentou, "se você se recu sa a
Iccionar aos s(ibados."
"Tenho estado regi strando minhas
ausências," respondi , "e estou pronto a sair
hoje se for forçado a vir aos sábados."
O dirctor rapidamente assegurou-me que
a escola não poderia dar-se ao luxo de perder
outro professor, e que meu calend ário escolar
!'eria reorgan izado. Louvei a Deu!' por Sua
bo ndaúe.
Quando Patrick retornou ii escola cm
janeiro de 1978, di sc utimos o efei to dos
decretos do gove mo. Patrick disse- me que ele
estava dctcnninado a não freqüe ntar as
classes dc sábado, apesar das conseq üências.
Congratulei-me com ele, Illas advcrti que sua
decisão não seria fáci l de ser man tida. Dois
dos exames finai:;: de Palrick ne!'te semestre
caíram no sáballo. Ele notificou aos seus
professores de suas pl;Ulcjadas ausências e
não prestou tais exames. Em seu retorno para
o terceiro período, contudo, Patrick soube que
ele tinha sido colocado cm nono lugar entre
os seus 52 colegm: de classe, apesar de ter
perdido dois de seus exame.... fin ais. Mais
surpreenden te ainda era qu e não havia
qualquer indicação CIll scus regis tras, de que
ele havia penJido dois exames finais .
Louvamos a Deli S!
Dura nte o período do verão, li
admi nistração da escola percebeu que Palrick
não estava frcqüentando as classes dos
sáhados. Ele foi con vocado a comparecer
peran te seu professor, o direlor, e v;irios
outros ildmi nistradores. O direlor iniciou
pedindo a Patrick que explica."se porque ele
se recu:;:ava iL"sisLir às classes aos sábado!',
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acrescentando: "O governo decretou o sábado
como dia de trabalho. Sua religião foi
banida!"
Patrick respondeu, "Não é o lema de
nossa nação 'Por Deus e Meu País'?
Lamento, senhor, mas realmente não posso
em boa consciência assistir as classes dos
sábados, pois Deus detérmina outra coisa."
Seu professor então sugeriu que Patrick
suspendesse sua observância do sábado até
completar seus estudos. Novamente Patrick
sustentou sua posição e declarou que isto era
impossível. O encontro foi suspenso. Patrick
continuou a observar o sábado, a despeito da
contínua pressão da administração.
Um sábado, quando Patrick e eu
tínhamos ido para a igrej a, o pai de Patrick
encountrou-se com o diretor da escola. O
diretor explicou-lhe a situação.
"Tentamos arrazoar com seu 1ilho,"
disse ele, "mas ele não nos ouve. Estou certo
que o senhor está consciente de que se ele é
pego cultuando em sua igreja, será
automaticamente preso. Não podemos
permitir que ele permaneça aqui se insiste em
cultuar aos sábados."
Ao ouvir isto, o pai de Patrick ficou
irado. "Certamente eu sei que ele pode ir para
a cadeia. Meu 1ilho também não me escuta!"
ele gritou. "O senhor pode informar ao meu
inútil filho que tão logo ele chegue em casa
para as férias, eu o prenderei até que ele mude
de idéia."
No final do termo escolar, a Patrick t"oi
dito que não voltasse ao Technical Institute a
menos que ele freqüentasse as classes do
sábado. Em casa, ele enfrentou constante
pressão para desistir, mas permaneceu firme.
Apesar da carta de expulsão, ele retornou à
escola naquele outono.
Durante os primeiros dias de escola, ele
encountrou outro estudante adventista,
Samuel Gamutambuli. Durante a assembléia
de abertura, como se diretamente dirigisse
suas observações aos três'guardadores do
sábado na audiência, o diretor enfatizou a
importância da freqüência às classes dos
sábados. Depois da reunião, Samuel e Patrick
vieram à minha casa. Conversamos, oramos e
resolvemos seguir o exemplo de Daniel e seus
três companheiros, permanecendo firmes.
Patrick também tornou-se amigo de
outro estudante, Ndwula Semeio Ndawula
tentou dissuadir seu novo amigo do seu curso
de ação a respeito do sábado, mas falhou.
Porque Patrick continuava a desconsiderar a
carta que lhe fora enviada, ele foi despedido
do instituto três semanas depois do período
ter iniciado.
Pouco depois da despedida de Patrick,
Samuel foi chamado diante do diretor e
outros administradores. Ao ser interrogado,
Samuel testemunhou que trabalhar no sábado
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seria como que ir ao laboratório sem avental e
sapatos. O diretor mandou-o sair e considerar
sua decisão cuidadosamente. Depois que
Samuel deixou a sala, eu fui convocado pelo
diretor, o qual perguntou-me o que eu
aconselharia que ele fizesse com Samuel,
"outro jovem que partilha de sua fé."
"O sábado foi estabelecido por Deus,"
eu afirmei. "É nossa responsabilidade
observá-lo, senhor."
"Você não me ajudou nem um pouco," o
diretor disse, e despediu-me.
Numa tentativa final de resolver o
problema. Samuel foi chamado de volta ao
escritório do diretor, onde lhe foi perguntado
o que decidira. Outra vez Samuel declarou
que era impossível para ele assistir as classes
aos sábados. Esperando contar com alguma
influência familiar sobre a questão, o diretor
perguntou qual a pessoa mais próxima dele.
Samuel mencionou Stephen Kakidi, um
membro da igreja e empregado da Uganda
Electricity Board. O diretor telefonou para
ele, esperando que este parente o ajudasse a
persuadir o estudante rebelde. Stephen disse
ao diretor que ele mesmo não comparecia ao
trabalho nos sábados porque este era o dia do
Senhor. O exasperado diretor desligou o
telefone e expulsou Samuel.
A expulsão de Patrick e Samuel criou
gnUlde comoção entre os professores do
instituto. Eles calcularam que o "arcebispo,"
isto é, eu, seria o próximo a sair. Contudo, os
planos de Deus não incluíam a minha
demissão. Em um desdobramento
completamente inesperado, um novo governo
rapidamente substituiu o antigo regime
opressivo. A semana de trabalho voltou à
prévia configuração segunda à sexta e
felizmente os grupos religiosos banidos foram
restaurados.
Um pouco depois o diretor abordou-me
e observou, "Alguém me disse que vocês
sabem omr, mas eu não sabia que isto incluia
a queda de um governo." Ele acrescentou,
"Por favor, entre em cantata com Patrick
Basalitwa e Samuel Gamutambuli e diga a
eles que retornem ao instituto." Você pode
estar certo que eu fiz isto alegremente.
Soube que Patrick e Samuel estavam
trabalhando na escola primária adventista do
sétimo dia em Buwenge, e eles se

regozijaram em poder voltar ao instituto.
Patrick completou seu programa de instalação
elétrica e uniu-se ao corpo docente do
Bugema Adventist College. Samuel trabalhou
no setor industrial em Jinja depois de
completar seus estudos avançados de arte.
Quando Patrick retornou ao instituto
técnico para continuar seus estudos, ele foi
novamente confrontado pela possibilidade de
exames aos sábados, mas outra vez foi
vitorioso com a ajuda de Deus e o apoio dos
membros da igreja adventista do sétimo dia
em Nampanga. os quais jejuaram e oraram
por ele durante seu período de provação. Fico
feliz em poder dizer que Ndawula, o colega
de classe que tentara convencer Patrick a
desconsiderar o sábado, tornou-se convencido
da necessidade de obedecer a Deus em todas
as coisas e foi batizado durante uma cruzada
evangelística em 1989.
Olhando para trás, podemos ver Deus
como o nosso soberano Senhor, pois Ele não
conhece fracasso. É realmente uma honra
estar do Seu lado e experimentar o gozo de
colocar Cristo em primeiro lugar, na escola.
no trabalho, e em todas as coisas. O
John J. Washagi Ma.rolo é um pm!e.fsor e
secretário examinador 110 Ugaru/a Technical College
em E/g(JIl, Ugmula. Ele também ,'t;elVe como o
con/emular regiollal dtl Af.'Wciação Soda/
Adve1Itista do SélinllJ Dia (ASASS) "0 campo da
UgCl1Ultl oriental.

33 :
•

