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Flavie Jackson
Diálogo com a Diretora de Assuntos
Culturais das Ilhas Seychelles
A Sra. Flavie Jackson possui emanação de gentil segurança e convicção dinâmica. Em inglês fluente,
com um pouco de sotaque francês, ela fala COI11 rapidez e entusias mo de sua terra natal, se u es poso e
filhos, e as várias atividades que reali za. Professora, colportora, secretária executi va, cabe leireira,
arq ui vi sta. bibliotecária, di retora de assuntos cul turai s ... Esta é li ma mulher cristã de êx ito, qu e so ube
formar uma famíli a, viajou a mui tos lugares e serve a seu país com dist.inção. El a nos conta como há
sentido a mão guiadora de Deus c , e m troca, procura servi-Lo com integridade. Nosso diá logo deu-se
na c idade de Bang alore, Índ ia, quando a Sra. Jac kson assisti a ao Concílio Anua l da Ig rej a Ad venti sta
do Sétim o Dia co mo re prese ntante le iga da Divisão Afro-Oceano indico.

algo sobre a s Seychelles.
É um arqui pélago formado de 92
pequenas ilhas tropicais no Oceano índico, a
aproximadamente 1.600 quil ômetros do
continente africano. Possui 70.000
hab itantes, sendo que a maiori a deles vive
•
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c m Mahé, a ilha de maior e xte nsão tCIT ilO-

rial.

As Seychelles foram descobertas pelos
portugueses nos começos de 1500 e
reivindicadas pela França em 1756. Os
ingleses regeram as ilhas de 18 14 até 1976.
quando nosso país tornou-se lima república.
A economia es tá fundamentada no turi smo,
na pesca e na agricultura. Sinto- me
orgulhosa de ter nascido e de viver nu m dos
lugares mais agradáveis do mundo!
• O que ca racteriza sua ferra fiara' ?
Em primeiro lugar, a mistura
harmoniosa de raças e nacionalidades -

África, Europa, China e Índia - que se
unem n Ulll só idioma e numa só cultura

da

crioulos. Além disso, a ma ioria de seus
habitan tes fala francês e inglês. Em segundo
lugar, a beleza do ambiente: ,IS are ias
brancas, o mar azul -esverdeado e o sol
lTopical. Em terceiro lugar, alguns de nossos
produtos exclusivos: o coco de mer, que é
Ulll coco duplo que pode pesar até 24 Kg,
taJ1arugas gigantescas e espécies raras de
plantas e pássaros.
• Como cOllheceu a Igreja Advelllislll do
Sérimo Dia ?
~vl e u s avós eram católicos, como a
maioria das pessoas nas SeychelJes. Mas
logo depois que nasc i, minha mãe tornou-se
advemista. Estudei na única escola
advenlista das Seychelles e fui bali zada aos
13 anos de idade numa praia da ilha Ce rr.
• Oll de passou sua adolescêllcia e
ju ventude?
Depois que meus pais migraram para o
Quênia, reuni-me a eles e cominuei Illeus
estudos em Nairobi. Ao tcrnli ná- Ios,
ofereceram-me o cargo de professora para
moças muçul manas na escola primária da
cidade. Naquela época conheci a Wi lfred

Jackson, ex-ofi cial do exército brilân ico, qu e
mais tarde tornou-se meu marido. Bill foi
criado na re ligião anglicana, de fo rnla que
comecei a orar pedindo a DeLISque o gui asse
para tomar-se adve nlista. Aos poucos ele foi
mudando seu estilo de vida, começou iI
estudar a Bíblia e a gostar de Hssistir aos
programas da igreja. Nessa época ele hav ia
mudado para Tangani ca (hoje Tanzân ia),
onde trabal hou pam o sistema carcerári o.
Que prazer fo i vê·lo unir-se à igreja mravés
do batismo!
• Aonde fora m depois?
Mudamos para Kampa la, Uganda, onde
meu marido foi dire(or de uma escola de
agricult ura para cegos durante cinco anos.
Foi então que comecei a trabalhar como
colpol1onJ, distribu indo publicações
advenlistas. Participamos co m entusiasmo
das ati vidades da igreja. Foi lima experiência
valiosa! Naquela época. nossos filhos
entraram pam a escola. Decidi desenvolver
minhas habi lidades e fui secretári a execuliva
do Conselho para a Mu lher da Uganda.
Depois, ao poder comuni car-me tanto cm
inglês como em francês. Irab:1I11ei na Lin/w
Aérea do Congo. Esti vc longe de nossas
il has por mai s de 20 an os e começava a
sentir saudades. Assim, con venci a Bill de
l1ludannos para as Seychelles .
• O qu e f ize ram (lO reg ressa r (l seu país?
Em 197 1, Bill co meçou a trabalhar
como contador em Vi tóri a, a capital. Fu i
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convidada a trabalhar como escrivã dos
arquivos nacionais e, posteriormente, fui
diretora do mesmo durante o último governo
britânico. Em 1976, quando nosso país
tomou-se uma república independente,
comecei a trabalhar na Biblioteca Pública
Carnegie. Dois anos depois, fui à Inglaterra
para estudar o funcionamento das grandes
bibliotecas. Ao regressar, organizamos a
biblioteca nacional e iniciamos uma
biblioteca móbil cujo objetivo era deixar as
nossas coleções ao alcance de um maior
número de pessoas. Entre 1979 e 1987, fui a
bibliotecária encarregada.
• Conte-nos sobre seus filhos.

Valorizamos a educação adventista. Por
esse motivo, ambos fIzeram o 20 grau em
nossa Escola Stanborough, localizada nas
imediações de Londres. Nossa filha
Georgette está casada com um engenheiro
civil, e têm dois filhos. Vivem na Inglaterra,
onde ela trabalha como secretária nas Linhas
Aéreas Seychelles. Nosso filho François é
piloto das Linhas Aéreas Seychelles. Ele e
sua esposa têm uma bebê.
• Em que trabalha atualmente?

Desde 1987, colaboro como diretora do
Departamento de Assuntos Culturais. Isso
inclui, para o Governo nacional, a supervisão
e coordenação de bibliotecas. arquivos e
museus, da herança nacional, da seção de
direitos autorais. das associações de arte e do
Conservatório de Música e Dança.
• É recompensador seu trabalho para o
Governo?
Para mim é uma honra poder servir à
minha pátria. Além disso, tenho ampliado
meus conhecimentos e habilidades.
Represento meu país de diversas maneiras
em muitos lugares do mundo como: Canadá,
China, Quênia. Rússia e Estados Unidos.
• Conte-nos algo sobre a Igreja
Adventista do Sétimo Dia nas Seychelles.

A obra adventista nas Seychelles
começou poucos anos antes do meu
nascimento. O primeiro pastor que ali
chegou provinha da llha Maurício. Uma
congregação adventista surgiu como fruto de
seu trabalho de fé. Logo depois. construiu-se
a primeira pequena igreja em Vitória. Os
primeiros membros eram ridicularizados e
hostilizados - pedras eram jogadas no teto
da igreja durante as programações e ruídos
ensurdecedores procuravam impedir que se
ouvissem os cânticos dos membros durante
os serviços sabáticos. Apesar da forte
oposição, nossa igreja está crescendo e hoje
existem três congregações na ilha, com um
total de 200 a 250 membros batizados.
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Muitos deles ocupam posições de
responsabilidade junto ao Governo e em
diferentes negócios. Atualmente, existe um
adventista para aproximadamente 300
cidadãos das Seychelles.
• Narre-nos um dia comum da sua vida.

Levanto-me bem cedo de manhã,
geralmente às 4:30, e minha primeira
atividade do dia é o culto devocional.
Sempre peço ao Senhor que me guie e
inspire durante esse dia. Então preparo
relatórios ou escrevo cartas. Lá pelas 6:30,
desjejum com meu marido. Às 7:30 já
estamos em nossos escritórios. Durante
quase toda a manhã, tenho reuniões e
debates relacionados à coordenação das
diferentes divisões no nosso ministério. Ao
meio-dia participo de almoços de negócios
ou de encontros com algum grupo cultural
que esteja visitando o nosso país. Depois
tenho mais reuniões ou sessões de
planejamento. Às 4:00, dedico-me ao serviço
burocrático e às 4:30 regresso à casa. Ali
trabalho no jardim ou faço qualquer outra
atividade necessária. Após o jantar. tiro
tempo para minhas responsabilidades da
igreja: preparar o programa da Escola
Sabatina ou elaborar um drama para o
Encontro J .A.
• A senhora tem algum "hobbie"?

Sei costurar e bordar bem. Quando era
criança em Nairobi, fui escolhida para
bordar um centro de mesa para a Princesa
Elizabeth - hoje, Rainha Elizabeth quando esteve no Quênia. Mas agora dedicome mais ao jardim, onde tenho muitas flores
que minha mãe me deixou antes de falecer.
• O que lhe dá mais satisfação em sua
profissão?

• Para a senhora, o que significa ser
cristã e adventista?

Significa saber e sentir que sou ftlha de
Deus e que Ele tem algo que deseja que eu
faça Significa saber por experiência que
Deus responde às minhas orações. Quando
tinha apenas quatro anos, queimei-me com
água fervendo e tive queimaduras
horrorosas. Fiquei no hospital por um mês
inteiro, deitada de costas, desvestida e sem
poder mexer. Gritava de dor quando a
enfermeira tentava ajudar-me a andar. Certo
dia, minha mãe passou toda a noite comigo e
ambas oramos para que pudesse caminhar
novamente. Na manhã seguinte, a enfermeira
levou-me pela enfermaria até uma senhora
que gostava de conversar comigo. Quando a
enfermeira saiu, ela pediu-me que
caminhasse sozinha até o meu quarto. Desci
da cama com cuidado e andei pela
enfermaria! Desde então estou maravilhada
pelas respostas de Deus às minhas orações.
• Como resumiria sua filosofia de vida?

Devo muito a meus pais, professores e
pastores. Os valores que deles recebi,
procuro passar a meus fIlhos e aos jovens da
minha igreja. Duas passagens bíblicas têm
sido minha inspiração: "Portanto não fiquem
preocupados com o dia de amanhã. Deus
cuidará do dia de amanhã para vocês
também. Já é suficiente a preocupação de
cada dia" (Mateus 6:34, BV); "Não temais:
aquietai-vos e vede o livramento do Senhor
que hoje vos fará" (Êxodo 14:13, NVI).

Entrevistada por
Humberto M. Rasi

Um projeto bem planejado e bemsucedido.
• Ao cumprir seus deveres atuais, a
senhora tem a oportunidade de
compartilhar sua fé?

Não há um dia sequer no qual não tenha
a oportunidade de testemunhar minha fé.
Todas as pessoas que me conhecem sabem
de minhas convicções adventistas e as
respeitam. Pelo trabalho que realizo, entro
em contato com funcionários de governos,
embaixadores e ministros. Freqüentemente
falo de minhas crenças. As pessoas que
planejam reuniões e recepções já sabem que
não podem contar comigo na sexta-feira à
noite e no sábado, até o pôr-do-sol. De igual
forma. respeitam meus princípios sobre
alimentação e bebidas.
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