Diálogo grátis
para você!
Se você é um estudante adventista do
sétimo dia que frequenta faculdade ou universidade não-adventista, a igreja tem um
plano que lhe permitirá receber gratuitamente a revista Diálogo enquanto você estiver estudando (aqueles que não são mais
estudantes podem assinar Diálogo usando o
cupom da página 6). Entre em contato com
o diretor do Departamento de Educação
ou do Departamento de Jovens de sua
União, e peça que seu nome seja colocado
na lista de distribuição da revista. Forneça
seu nome completo, endereço, faculdade ou
universidade onde está estudando, o curso
que está fazendo e o nome da igreja onde
você é membro. Você pode também escrever para os nossos representantes regionais
nos endereços indicados na página 2, anexando uma cópia da carta que enviou aos
diretores da União já mencionados. Caso
os passos acima não produzirem nenhum
resultado, você poderá contatar-nos via
e-mail: schulzs@gc.adventist.org

Antonio Narro. Interesses: ouvir
música, assistir a vídeos e conversar.
Correspondência em espanhol ou
inglês. E-mail: dco_rober@hotmail.
com. Endereço: Loma Bonita, 3 Calle
Oriente Nº 465, Colonia Centro
Motozintia, Chiapas, MÉXICO.
Noemí Teresa RUPANI: 21; feminino; solteira. Estuda Enfermagem
na Universidade Adventista del Plata.
Interesses: ler, cozinhar e trabalhar
com crianças. Correspondência em
espanhol, português ou inglês. E-mail:
nohemi00@hotmail.es. ARGENTINA.
Champion SANOPA: 39; masculino; solteiro. Ele planeja estudar

Ciências Políticas e Direito. Interesses:
estudar a Bíblia, viajar e fazer novos
amigos. Correspondência em inglês.
Endereço: P. O. Box 298, Popondetta,
Oro Province, PAPUA-NOVA
GUINÉ.
David Teodoro SOTOMAYOR:
26; masculino; solteiro. Graduado
em Sistema Elétrico Industrial pelo
Instituto Politécnico de Nível Superior.
Interesses: estudar inglês, viajar e ouvir
música. Correspondência em espanhol
ou inglês . E-mail: ec0916@ucf.edu.cu.
Address: Calle Agramonte Final 930,
San Pedro y Final, Cruces, Cienfuegos,
CUBA.

Matar ou recuperar
o tempo?
Marcos Paseggi

Aparentemente, Albert Einstein não
foi o único que cogitou sobre a propriedade relativa do tempo. Muitos de nós
também o fazemos por razões muito
mais prosaicas, mesmo que não estejamos conscientes disso. Por exemplo,
para meu filho de três anos, que ainda
se refere a “ontem” querendo dizer “duas
horas atrás” ou “no mês passado”, o
tempo é algo tão elástico quanto seu
minitrampolim. Todas as quintasfeiras à noite, ele frequenta uma classe
bíblica com outras crianças. Juntos, eles
aprendem músicas cristãs, memorizam
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versículos curtos da Bíblia e relembram
as grandes histórias bíblicas. Quando
vou pegá-lo, ele está sempre ansioso por
partilhar suas impressões sobre o que
aconteceu durante aquela hora e meia de
“pura diversão”. “Foi demorado hoje”, às
vezes ele se queixa, suspirando profundamente. Em outras ocasiões, tão logo me
vê chegar, ele reclama, com uma expressão de incredulidade: “É hora de ir? Foi
rápido hoje!” Claro, sua classe bíblica
semanal geralmente o mantém ocupado
das 6h30 às 8h da noite, exatamente 90
minutos, nem mais, nem menos. Mas
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é sua percepção de tempo que de alguma forma foi alterada, dependendo de
quão entediado, cansado, concentrado
ou feliz ele se sinta após a reunião. O
tempo não mudou. Ele mudou e as circunstâncias mudaram.
Essa percepção de meu filho de três
anos sobre a flexibilidade do tempo não
é algo que irá mudar. Como todos os
estudantes universitários sabem, nem
todas as aulas duram o mesmo tempo.
Tudo depende de quanto gostamos (ou
não) do professor, do assunto discutido
e até mesmo de nossos colegas e da
escola. Uma hora esperando por notícias fora do centro cirúrgico, em que
um ente querido está sendo submetido
a um procedimento delicado, dura
“muito mais” que duas horas em um
jogo de futebol (desde que, claro, você
não odeie futebol!).
A verdade é que cientistas parecem
concordar com esse fato e com outras
percepções relacionadas ao tempo. Há
até mesmo uma designação científica: “dilatação do tempo.” Refere-se à
noção de que “o tempo decorrido como
registrado por dois observadores com
relógios idênticos será diferente se um
dos observadores está viajando a uma
determinada velocidade em relação ao
outro.”1 No campo da neurociência,
alguns pesquisadores têm demonstrado, por meio de experimentos muito
simples, que nossa percepção da duração de um evento pode ser facilmente
distorcida. Por exemplo, imagine que
alguém observa um quadrado na tela
do computador por meio segundo.
Agora, se a pessoa observa um segundo
quadrado que é maior, você vai pensar
que o segundo dura mais tempo. E o
mesmo acontece se o flash do quadrado é mais brilhante, ou se ele está se
movendo. Todos eles “parecem ter uma
duração mais longa do que o quadrado
original”.2 Assim, os cientistas concluíram que “a percepção do tempo é na
verdade uma construção”.3
Mortos ou redimidos?

Mesmo reconhecendo nossa percepção “equivocada” do tempo ou
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precisamente por causa disso, somos
chamados a dar atenção especial à
forma como o gastamos. “Matar o
tempo” é uma metáfora costumeiramente aplicada. No entanto, ela implica
profundas consequências na realidade
da vida. Tempo morto é tempo enterrado. Para sempre. Não há reparação
nem redenção para compensar o tempo
que deixamos escapar entre nossos
dedos para nunca mais voltar. Ellen G.
White escreveu: “O tempo esbanjado
nunca poderá ser recuperado. Não
podemos fazer voltar atrás nem sequer
um momento. A única maneira de
podermos remir nosso tempo consiste
em utilizar o melhor possível o que nos
resta.”4
Diante dessa realidade, a Bíblia nos
convida a resgatar o tempo, aproveitando ao máximo cada segundo que
Deus nos dá nesta Terra. Isso se torna
um imperativo moral, não no sentido
kantiano, baseado na razão pura, mas
dentro do contexto de uma cosmovisão
bíblica, que tem uma palavra sobre
tudo o que somos, dizemos ou fazemos.
O tempo é valioso, porque nossa vida
é valiosa. E nossa vida é valiosa porque
Deus nos deu valor, em primeiro lugar,
quando Ele próprio nos fez à Sua imagem. Depois, Ele nos valorizou quando
Se entregou na cruz por nós. Isso, sim
é valioso! E não para por aí. Por meio
das promessas que Ele nos concede, o
Senhor também garante nossa navegação segura entre os altos e baixos da
vida.
As promessas de Deus não terminam
no presente. Elas se estendem a um
tempo futuro. Assim, uma posiçãotempo redentora implica também ter
consciência do nosso lugar e momento
na história deste mundo (o que em
termos bíblicos, é igual a nada menos
do que a história da redenção.) Paulo
escreveu: “Tenham cuidado com a
maneira como vocês vivem; que não
seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.”
(Efésios 5:15, 16, grifo do autor). Na
verdade, nosso papel nos episódios

finais do grande conflito nos obriga a
ser mais conscientes do tempo do que
nunca.
Como cristãos, não temos tempo
para matar, mas para redimir, qualquer
que seja o tempo que nos resta. Mesmo
Moisés, quando confrontado com a
realidade de sua própria mortalidade,
exclamou: “Acabam-se os nossos anos
como um conto ligeiro” (Salmo 90:9).
Mas um momento depois, ele sabiamente orou ao Senhor: “Ensina-nos a
contar os nossos dias, de tal maneira
que alcancemos coração sábio” (Salmo
90:12). Nosso objetivo final é chegar
ao dia em que o tempo e a percepção
que temos dele – tal qual o conhecemos
agora – não existirá mais.
Marcos Paseggi é tradutor, pesquisador bíblico e escritor. Vive em
Ottawa, Ontário, Canadá. E-mail:
marpas08@hotmail.com
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