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COSMOVISAO E CUL TURA CRISTA: 
RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EDUCACIONAIS. 

"As co lunas de nossa fe pod em ser fortes". 
Mas,sem Jesus como seu fundamento, elas se ap6iam 
na areia,que muda com as mares do tempo, da cultura 
e dos estilos. As colunas fundamentadas na areia cairao". 1 

Esse ensaio tratara da questao da dificuldade em perpetuar o adventismo entre a 

nova geraqao de adventistas,propondo uma "reconciliaqao" entre os agentes educacionais, 

crendo com isso estar provendo caminhos geradores de jovens conscientemente cristaos, 

dispostos a defender a sua re , mesmo nas situaqaes mais adversas. 

lntrodu~io · 

Em setembro de 2001 o Centro Universitario Adventists de Sao Paulo (UNASP), 

organizou o 1 o Simp6sio ·Nacional de jovens adventistas com o tema central o "Cristae e a 

Cultura". Estiveram presentes em tome de 750 jovens com representayaes de diversas 

regioes do Brasil. 0 objetivo do simp6sio era reforyar a ideia que as cristaos estao vivendo 

em meio a uma cultura secularizada, devendo trabalhar dentro dela, pais essa e a missao 

dos cristaos (Mateus: 24: 14), mas devendo estar conscientes que nao pertencem a ela. 0 

cristae tern sua propria cultura. As palestras trataram dos elementos de manifestaoao 

cultural que sao exatamente os diferenciais de atitudes, de estilo de vida dos cristaos: 

vestimentas,musica,uso da tecnologia em geral,postura quanta a sexualidade, o uso da 

literatura,a alimentat;ao e as ideologias. 

A todo o memento do simp6sio estava sendo reforyada a ideia que o comportamento 

exterioriza o conteudo da cultura adotado pelo grupo, se os cristaos tern projetos de vida, e 

perspectiva em relayao ao futuro que diverge do restante do mundo deveriam manifestar-se 

diferentemente. Nos espayos para debates em plenario as questoes apresentavam a 

preocupat;ao de como posso ser urn cristae au ate onde posse ir e ainda ser considerado 

urn cristae? e nao porque sou urn cristae?. 
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Questoes comuns entre os jovens durante o simp6sio e durante todo a semana posterior 

ao evento foram: posse tamar Coca-Cola?, posse usar esmaltes claros?,posso pintar os 

cabalas? ,as moc;as poderiam vir a igreja de calc;as compridas? que musicas devo ouvir? e o 

cinema realmente prejudicial? Quale o prejuizo de ficar ao inves de namorar?. Essas 

questoes deixaram transparecer uma situa<;ao importante que aparentemente afeta a lgreja 

Adventista de forma mundia12 e outras religiaes : Como perpetuar o cristianismo nas novas 

gera<;oes? 

Pesquisas tern mostrado que as religioes ao entrarem na faixa da terceira gerayao de 

crentes, sentem o desafio de perpetuayao da fe na nova gera<;ao. A lgreja Adventists do 

Setimo Dia ja esta em alguns lugares do mundo na quarta gera<;ao, esta situa<;ao e bern 

clara pais o crescimento da igreja, e a dificuldade estao exatamente af, pais a manutenyao 

das gera<;oes de jovens que nascem na igreja tern se tornado mais complexo do que a da 

evangelizayao de pessoas na idade adulta. 

Tendo em vista essa situayao e convivendo em urn espa<;o academico adventista, foi 

despertado o interesse por esse assunto, e a relayao feita, ap6s observarmos essa situayao, 

foi que reflexoes sabre esses assuntos deveriam perpassar pelos caminhos do processo 

educacional. Ou seja como desenvolver urn trabalho educative eficiente que ajude a nova 

gerayao de adventistas a conscientemente fazerem a escolha de servirem a Deus acima de 

qualquer coisa? Trabalhar reforyando comportamentos tern realmente contribufdo para a 

perpetuayao de cristae de qualidade? Qual o caminho para veneer esse novo desafio da 

lgreja Adventists do Setimo Dia? 

Esse trabalho estara, a parir de entrevistas explorat6rias feitas com 15 alunos,3 

baseados nos seus relates, resgatando a importancia de uma maier relayao entre os agentes 

educacionais (o lara igreja e a escola) na formayao de mentes cristas e principalmente no 

desenvolvimento pratico , real, de uma cosmovisao crista. 

Para uma maier contextualizayao do leiter, inicialmente serao apresentadas a hist6ria 

conceitual de cultura e sua importante rela<;ao como conceito de cosmovisao. Em seguida 
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estaremos destacando a importante da intera~o entre os agentes educacionais na 

construyao de uma cosmovisao cristae consequentemente nas produc;oes sociais (cultura) 

de mentefatos e artefatos cristaos. 

1-A historia conceitual da cultura 

De acordo com o soci61ogo ingles Raymond Williams4
, a palavra cultura vern do 

latim-co/ere- que definia inicialmente o cultivo das·plantas, o cuidado com os animais e 

tambem com a terra. Definia, ainda, o cuidado com as crianc;as e sua educayao: o cuidado 

com os deuses (seu culto); o cuidado com os ancestrais e seus monumentos (sua memoria) 

Ate o inicio do seculo XIX o unico conceito de cultura usado no meio academico era o 

conceito individual, em que uma pessoa culta era aquela bern preparada academicamente , 

com uma boa visao de mundo. Com o desenvolvimento das Ciencias Sociais a partir XIX na 

Europa nasce o conceito antropol6gico de cultura. 

0 antrop61ogo ingles Edward Tyler (1832-1917) reuniu a palavra inglesa culture os 

sentidos que, entre finais do seculo XVII e comec;os do XIX, costurnavam center a palavra 

alema Kultur(aspectos espirituais de uma cornunidade) e a palavra francesa civilization 

(realizac;Qes rnateriais de urn povo). Em 1971, Tylordefiniu cultura como urn "todo cornplexo 

que inclui conhecimentos, crenc;as, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 

ou habitos adquiridos palo homem como membra de uma sociedade". Ou seja cultura e 

urn conceito social, s6 e possfvel o ~esenvolvimento de uma cultura quando em grupo. 

Nessa memento da historia da coneeitua~o de cultura nao estava exclufda a ideia da 

existencia de princfpios universais nas sociedades, ou seja, acreditava-se que alguns 

sentimentos, comportamentos, ideias e valores deveriam ser naturais ou presentes em todas 

as sociedades, enquanto outros seriam os mesmos apenas para cada grupo ou sociedade 

conforme sua historia. Essa ideia de principios universais passou a ser incorporada e 

reinterpretada pelas Ciencias Sociais Positivista5
, e serviu no seculo XIX, de justificativas 

para o processo de dominayao da Europa sobre a Asia e a Africa , pois esse conceito . 
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produziu uma visao etnocentrica , a partir da qual existiam culturais mais desenvolvidas que 

outras , com manifestac;:oes artisticas e intelectuais superiores a outras. 

Aos povos considerados superiores caberiam a responsabilidade de capacitar atraves 

do cantata (dominayao cultural e economica) o desenvolvimento dos povos inferiores, dessa 

forma dentro de uma visao do darwinismo social, algumas sociedades estariam na escala 

evolutiva mais adiantada, outras mais atrasadas, justificando uma responsabilidade social e 

economica que moveu todo o processo de dominayao imperialists do seculo XIX. Dessa 

forma vemos que o conceito de cultura como produyao social nasce comprometida com as 

ideologias dominantes do seculo XIX 

Povos que desenvolveram suas relayaes sociais baseadas nesse conceito de cultura 

manifestam extrema competitividade, sao sociedades beligerantes, segregacionistas, e 

manifestam interesse em desenvolver todas as capacidades do homem, crendo estar ai o 

segredo da perpetuayao da superioridade social. 

1-1 0 relativismo cultural 

Como reayao a essa postura e ao conceito positivista de cultura nasce o relativismo 

cultural. No comec;:o do seculo XX decada de 30 o Frances Claude Levi-Strauss , esteve no 

Brasil , produzindo uma forte linha de pensamento que norteou toda as Ciencias Sociais na 

entao recente F aculdade de Filosofia Letras e Ciencias Humanas. Levi Strauss dizia que nao 

existiam formas superiores ou inferiores, atrasadas au adiantadas. Todas as culturas 

representam formas encontradas par uma determinada comunidade para resolver seus 

problemas. 

"Nada mais se apresenta como absolutamente certo" 6 
. A partir de entao valores sao 

construidos por sociedade e mudam como tempo, e a noc;:ao de principios universais 

desaparece. Desde entao essa corrente de pensamento denominada relativismo cultural 

tern penneado a sociedade contemporanea criando o que Robert Simon4 chama "fobia do 

absolute" isto e, medo, a negayao au o descredito de absolutes marais . Dessa forma cultura 
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seria apenas a manifesta~o atraves de seus elementos: linguageml artel vestimentasl 

adomosl musical poesial cerimoni.asl valoresl normasl religiosidade I das relacoes do H com 

o H e H com a N . 0 relativismo cultural excluiu do seu conteudo o absolute e dessa forma 

foi excluida a relayao de Deus com o Homem e de Deus com o universe. E como 

Dostoievsky disse: "Se nao cremes em Deus I tudo e permissive!". 

1-2 Uma cultura se manifesta atraves de seus elementos 

Varies elementos compoem uma cultura como ja foi mencionado: linguageml valoresl 

normasl artel vestimental ciemciasl tecnologia crenyas ou ideologia. Os elementos de uma 

cultura estao comprometidos em manifestar os conteudQ da cultura 

de urn grupo ou sociedade. Ha uma classificayao que divide os elementos culturais em 

materiais e nao materiais (mentefatos e artefatos). E importante frisar que muitos elementos 

materiais da cultura sao apenas a materializacao de certas ideias da sociedade. 

2- Cosmovisio e Cultura 7 

Ao observar uma cultural n6s a vemos como peyas de urn que bra cabecas. Observamos 

suas instituiyaes, sua musica, sua forma de govemol sua politics educacionall seus valoresl 

sua religiosidade, sua economia. Podemos perceber sua forma de recrea~o~ esportesl 

transportesl habitos alimentares. Esses sao os elementos da cultura usados para manifestar 

a forma de pensar de urn sociedade ou grupo. Cada uma dessas atividades e como uma 

peya de urn grande quebra cabeyas. 

Como se unem essas peyas? Como estarao ligadas? Existe algum alicerce para a 

constru~o dessas peyas? Esse alicerce que coloca todas as pecas em urn todo coerente e 

a cosmovisao ou visao de mundol que proporciona uma diretriz para a vida cultural. Uma 

cosmovisao nao e meramente uma visao da vida. E tambem uma visao para a vida. Nossa 

cosmovisao determina nossos valores. Nos ajudam a interpretar o mundo ao nosso redor. 

Discrimina nossos valores. Nos ajudam a interpretar o mundo ao nosso redor. Discrimina o 
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que e importante do que nao e importante, 0 que e de mais alto valor e 0 que tern menor 

valor. 

Uma cosmovisao prove urn modele de mundo que guia o envolvimento do individuo com 

o mundo. Estipula como deveria ser o mundo, e assim recomenda como os envolvidos 

deveriam conduzir o mundo. De alguma maneira cada cosmovisao vern equipada com uma 

escatologia, uma visao de futuro, que guia e dirige a vida. Todos os diferentes elementos de 

uma cultura, suas manifestayoes artisticas, sua filosofia educacional, suas instituiyoes, 

estrutura economica, a educayao de filhos, surgem e sao efetivamente construidos a luz de 

uma cosmovisao. A vida cultural, sem duvida, nao s6 esta enraizada na cosmovisao 

dominante; como tambem orienta a vida em funyao dessa cosmovisao. 

Promover a construyao de uma cosrnovisao e perpetua-la atraves da integrayao dos 

elementos culturais e o papel da educayao. Urna nova gerayao educada sob uma clara 

estrutura cultural, nao s6 vivera dentro dessa sociedade(cultura), como se sentira parte dela. 

56 se sente preparado para enfrentar diferentes realidades quem se sente convicto da sua 

identidade perter sido ela construida. 

2-1· A base de uma cosmovisio 

A linguagem como o principal elemento cultural reflete uma cosmovisao, e uma 

cosmovisao modela a linguagem. Existe a ideia que em ultima estancia, a cosmovisao se 

liga a urn comprornisso de fe. A fe e uma a parte essencial da vida hurnana. Os seres 

humanos sao criaturas que creem, que confiam, que professarn fe. 0 que e urn 

compromisso de fe? E a maneira que respondemos a quatro questoes basicas: 

Quem sou? Onde estou? Quais os problemas ? E quais as solu¢es? 

3- Uma cosmovisio crista - uma subcultura crista. 

Uma visao de rnundo cristae deve fluir do cornpromisso basico de fe com o evento e a 

pessoa de Jesus. 

6 
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De acordo com F owler-B poderiamos construir sete afirmac;oes basicas para uma 

cosmovisao crista: 

1- Deus e a realidade ultima 

"No principia ... Deus ... " (Genesis 1:1 ). Ai repousa o ponto de partida de qualquer 

atividade do cristae. Uma vez que Deus e, eu sou. SemEle, coisa alguma existiria. 

2- Deus revelou-Se a Si mesmo a humanidade. 

A visao de mundo crista deve aceitar a biblia nao apenas como parte da 

auto-revelac;ao divina, mas tambem como instrumento de Deus para enriquecer e 

orientar os seres humanos em suas atividades de vida. A natureza revela a Deus,e a 

mais completa e final revelac;So do Ser divino ocorre na pessoa de Jesus. 

3- Deus criou os seres humanos a propria imagem. 

A narrativa biblica assegura que a humanidade nao e urn acidente c6smico e nem urn 

paradigms evolucionista. A humanidade e resultado direto da vontade e prop6sito de 

Deus e a coroa de Sua criac;ao. 

4-0 pecado maculou a criac;So. 

A vi sao de mundo deve reconhecer nao apenas a elevada posic;ao que o relata b iblico 

atribui aos seres humanos quando da criac;So, como tambem o baixo nivel ao qual a 

humanidade desceu como resultado do pecado. 0 problema do mal e critico na 

fonnac;Bo de uma visao de mundo. Dor e morte se lanc;am sabre n6s por todos os Iadas. 

Porventura existem alas em virtude de urn irreconciliavel dualismo? A resposta biblica e 

NAO. 

5- Deus esta envolvido numa controversia com Satanas. 

Nessa ponto da visao crista a lic;So embutida e o inevitavel triunfo em direc;So ao qual a 

hist6ria esta se encaminhando. Por essa razao , o conceito ciclico da hist6ria que e 

inerentemente sem sentido, e estranho a visao biblica. Da criac;ao a restaurac;So, a 
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teologia domin~ a hist6ria, testificando que Deus e o Deus da hist6ria; a hist6ria e Sua 

obra, Sua vontade e sua revelayao. 

6- Deus tomou iniciativa na restaurayao da humanidade atraves da atividade redentora de 

Cristo. 

A vinda de Jesus nao apenas constitui a forma final da auto-revelayao de Deus , como 

tambem o modo divino de lidar com o problema do pecado e com o conflito entre 

os dais reinos. 

7- Deus assegurou e executara a restaurayao final. 

A visao de mundo crista percebe o presente como urn interim e nao o ve como sendo 

sem esperanya ou destine. A esperanya contida nesta especie de restaurayao, oferece ao 

ponte de vista cristae, tanto direyao quanta prop6sito. 

Esses pontes sao a essencia que promove a sustentayao para a construyao da 

subcultura crista. A nova gerayao devera se desenvolver em ambientes capazes de produzir 

condiyaes para que o jovem possa se situar dentro da cultura que esta fazendo parte ap6s 

seu nascimento. E com a educayao por parte dos agentes educacionais que se dara o 

processo de toma-lo parte de, que chamamos de socializayao. 

Ou seja socializayao e o aprender a viver em sociedade, tomando-se capaz de participar 

da vida social. 9 

4- A educa~io como processo social • 

A educayao na nossa sociedade esta basicamente sob a responsabilidade dos agentes 

educacionais: familia, igreja e escola- que em mementos diferentes e com diferentes 

responsabilidades estarao garantindo a perpetuayao dos padroes e valores da cultura 

existente. 0 desafio da educayao crista e que deve socializer o jovem para viver dentro da 

8 
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subcultura crista, e aprender a se comportar na cultura secular sem que ele perca sua 

identidade crista, e nao desanime da sua responsabilidade de transformador social. 

A constru9ao da realidade na mente e na vida da crian98 crista deve estar baseada na 

cosmovisao crista, e a base do conhecimento da realidade e: Deus no principia e que sem 

Ele nada existiria. 0 momenta para inculcar essa no<;ao essencia de realidade se da na 

socializayao primaria. 

4-1 Socializa~io primaria 

Essa socializa<;ao e a que o individuo experimente na infancia. Nessa fase, a crian98 

conhece o mundo e a realidade social atraves das definicoes que a ela sao dadas palos 

familiares. 0 m.undo tal quallhe e apresentado palos pais e 0 unico que a crian98 conhece, 

as normas e os valores sociais sao interiorizados. A socializayao primaria e a que mais 

influencia o ser humane, e que acompanhara o individuo par toda a sua vida. As bases 

referenciais da crian98 nessa fase sao os pais, sendo decisive o trabalho efetuado pela 

familia para tamar a crian9B uma crian~a crista. 

Deus quando aconselhou o povo de Israel no deserto estava preocupado com a 

perpetuayao da "cultura crista", que se nao trabalhada com seriedade com as novas 

geracoes, se perderia com o tempo. 

"Lembrem-se desses mandamentos e os guardem no seu corayao. Amarrem essas leis nos 

braces e na testa, para que nao se esqueyam delas, e nao deixem de ensina-las aos seus 

filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se 

levantarem, e escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus 

portoes". (Deuteronomio 11: 18 a 20) 

E interessante que o conselho para que o pave nao se afastasse de Deus difere em 

metodologia conforme a faixa etaria. Para as Adultos deveriam guardar no corayao , ou seja 

uma aceitacao racional. Para os filhos caberia aos pais estarem dia a dia com eles repetindo 

essa leis a todo o momenta. A questao fica clara : socializayao das crian9Bs e fruto da ayao 
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sistematica e intencional da familia . Muitas vezes entendemos que educar a nova gerayao 

nos principios divines e deixa-los amerce de urn entendimento racional, intuitive da realidade 

maier. Enquanto nao e feito o papel pela familia, outros meios socializadores como a midia 

usa exatamente a formula da repetiyao sistematica como metoda para inculcar a realidade 

relativa do mundo em que vivemos: repetindo de manha, a tarde e a noite. 

A socializac;ao primaria se da nos primeiros anos de vida do individuo e Ia se encera. 

Desenvolver mentes capazes de viver cam qualidade e conviver com sabedoria, nessa era, 

tern na familia o mais favoravel ambiente per ser urn local onde as relac;oes sao rna is 

calorosas e intimas. 

4-2 A Socializa~io secundaria . 

Quando a crianya centra em contado com outros grupos se inicia a socializayao 

secundaria, que nao tenninara ou seja seguira per toda a vida. Normalmente a igreja e a 

escola serao as primeiras instituic;oes ou grupos que a crianya entrara em contato depois da 

familia. 

A socializayao secundaria nao se encerra, porem estara sendo construida sob a base da 

socializayao primaria, que tern seu tempo de trabalho limitado, e basicamente exclusiva ao 

ambiente familiar. Muitas vezes familias cristas tern confiado que agentes auxiliares do 

processo educacional ou seja os agentes secundarios desenvolvam a cosmovisao crista nos 

seus filhos e perpetuem essa realidade. Muitas vezes essa delegayao de responsabilidade a 

outros agentes educacionais nos primeiros anos de vida de uma crianya e explicado per urn 

desconhecimento da ac;ao apenas complementar (mas importante) da igreja e da escola nos 

primeiros anos de vida de uma crianya. 

10 
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5- A rela~l.o entre os agentes educacionais - uma rela~io dicot6mica. 

Familia -igreja 

Sociedade 

Figura 1 

• Esta e uma situa~o de distanciamento entre as instituiyaes e por parte da familia 

uma sensac;ao de impotencia frente a sua responsabilidade - olhando a igreja como 

salvaguarda da vida espiritual dos.filhos e da ameac;a da sociedade. 

A situaQ8o muitas vezes percebida na relac;Ao entre a familia com a igreja, e para a familia 

de incapacidade no cumprimento do seu papel, por nao poderem proporcionar urn ambiente 

propicio para urn born desenvolvi~ento moral , espiritual do carater dos filhos, esperam que 

a igreja de inicio a esse processo . Normalmente para as familias religiosas, o espac;o da 

comunidade religiosa se toma o primeiro contato da crianc;a com o mundo social fora de sua 

casa. Espera-se que a igreja trabalhe no intuito de reforyar a constru~o de uma visao de 

mundo cristae e auxilie a crianc;a a desenvolver uma cultura crista. Muito pouco pode fazer a 

igreja se o seu trabalho estiver desconectado da realidade familiar do seu membra infantil. 

Em muitas das nossas comunidades religiosas, o unico momenta onde a crianc;a e 
colocada em posic;Ao de reverencia com Deus e no espac;o da Escola Sabatina. Os pais 

preocupados com a sobrevivencia em urn mundo onde ter e mais determinante do que ser, 

nao encontram tempo e energia, para sistematicamente iniciar o processo da construc;ao de 

urn "modele" de vida, e concretiza-lo na mente das crianc;as. 

11 
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..• "Nao deixem de ensinar seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, ao 

de ita rem ao se levantarem" ... ( Deut.11 : 18 a 20) 

Muito pouco pede se feito se o alicerce des primeiros anos nao for cuidadosamente, 

repetidamente fincado na vida da crian~ dentro do espayo familiar, e esse e o espayo ideal 

per ser (pelo menos em tese) urn ambiente on de as relayoes sao movidas peta afetividade e 

pelo amor. Onde as relayoes podem se dar de fonna individualizadalonde cada urn conhece 

cada urn, e existe uma cooperayao mutua·entre os seus membros. 

lgreja e familia Sociedade 

Figura 2 

• Nesse case a igreja sente estar muitas vezes s6 no processo de desenvolvimento de uma 

visao de mundo crista, e esquece que seu papet e complementar, e que deve trabalhar para 

que os pais retomem seus papeis . Muitas vezes o comportamento da igreja e de aceitayao 

da desestruturayao des lares I e consequentemente da incapacidade da familia em cumprir 

seu papel. Nesse prisma a igreja esta isotada da comunidade que a cerca I nao se 

percebendo como parte dela I consequentemente despreparada para preparar para viver 

nela. (sociedade) 

A lgreja no espayo da Escota Sabatina tern estado a falar de Jesus com as crianyas, 

muitas vezes de forma tao fantastica que parece estar falando de uma verdadeira fantasia. 

Uma necessidade de "chegar mais perto" da realidade vivida pela crian~ no linguajar, nas 

experienciasl tomaria Cristo mais real para as crian~s. Uma aplicayao com os problemas 
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sociais vivenciados pelos membros da igreja, ja sentidos pela crianc;a, e uma forma de 

aproximac;Bo da igreja com a realidade da sociedade. 

E papel da igreja zelar pela perpetuac;Bo da instituic;ao familia, pois sao os cristaos os 

que verdadeiramente entendem a importancia da familia no desenvolvimento do seres 

humanos em uma perspective cristocentrica. 

Familia e escola 

Sociedade 

Figura 3 

~.,---- ... , 
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/ Familia \ 
I \ 
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• Esta e uma situayao considerada ingenua per parte de todas as instituic;oes e aceita pela 

escola. Uma concepyao que atribui a escola autonomia absolute , colocando se do lade de 

fora da sociedade e distante de todas as outras instituic;oes educacionais. esmo vivendo esse 

isolamento a escola superestima sua capacidade educacional. 

•Nos anos de 1920 os "novos" profissionais do ensino diziam que os ambientes familiares, 

sobretudo des meios populares, deitavam per terra todos os seus esforc;os educativos.E, per 

isso , muitas vezes reclamavam: Para que o corpo docente cumpra com sua missao e se lhe 

possa exigir toda responsabilidade da educac;ao que da aos seus alunos, e indispensavel 

que a crianc;a lhe seja entregue porcompleto. 10 

Nessa realidade a escola acredita ser capaz, e a unica em condic;oes de prover uma 

formac;ao integral as crianc;as e jovem adventistas. Crendo estar a familia esfacelada, e a 

igreja extremamente distante da realidade social, pensa caber a ela , escola, preparar a 

13 



111 

crian98, que vern a ela ja com pelo menos 4 anos vividos fora dela, para ser urn cristae eficaz 

nesse mundo, mesmo a escola tendo nenhuma rela~ao com a sociedade maier. 

6- Uma proposta reconciliat6ria - Uma a~io integradora 

Foram feitas perguntas a jovens universitarios adventistas sabre a dificuldade em 

testemunhar nessa epoca em que vivemos, a dificuldade em ser diferente, e o que poderia 

facilitar , ou dificultar essa situa~o. 

De onde vem a firmeza que faz com que nao seja tao dificil ser cristio hoje em 

dia? 

Familia - igreja 

* Primeiro, eu ache que eu nao conheceria se nao fosse a familia que me passasse, ou 

a igreja onde estou. Entao, a propria familia, e obvio que para Deus a importancia da 

constitui~o familiar existe porque para alguma coisa ela deve ser util. 

* A igreja legitimou o conhecimento, ou ela aprimorou de certa forma, porque minha mae 

nao e te61oga e nem meu pai e. Entao eu acho que a fe veio de casa e a igreja aprimora. 

* Familia, em casa ne ... e tern outra coisa, a minha mae e adventists, meu pai e 

adventista. A influencia da igreja. 

*Com cargos, voce tern aquela responsabilidade. "Eu tenho uma responsabilidade e nao 

posse fazer com que o irmao pense que eu estou desviando, pense que estou saindo. Mas 

eu penso que o principal e em casa. 

* Em casa tern aquela coisa de sempre incentivar de ir para a igreja, e ate de muitas vezes 

ir empurrado,cultos matinais em casa, acabava incentivando. 

* Seria uma convi~o que voce adquire com a convivencia mutua dentro da igreja. 
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• A referencia que eu tinha da minha familia, dos meus pais, dos meus irmaos mais velhos, 

meus tios.A influencia dos amigos dentro da igreja e o apoio que eu tinha da familia, o 

que meu pai fazia, o conselho que eu recebia do meu pai e da minha mae foi 

fundamental. La na igreja cantando , participando , eu fazia isso para me firmar. 

Familia - lgreja e escola 

* Acredito que estou ate hoje na igreja grayas as Escolas Adventistas que estudei, o 

incentive de me us pais , e porter tido espac;o para participac;ao na igreja. 

Nas entrevistas o papel da familia como preponderante na construyao do alicerce cristae 

esteve presente em todos os mementos. Jovens que sentiam a dificuldade em ser cristaos 

nesse mundo, mas se mantinham firmes, viram na familia a explicac;ao para isso , e 

entendiam ser a igreja e a escola uma forte complementat;ao. 

Figura 4 

A proposta aqui e de uma verdadelra integra~io. 

• Cremes como cristae ter sido a familia o primeiro agrupamento social a ser criado, dessa 

forma aceitamos que a familia e a celula basica pra a formac;ao de uma sociedade mais 

ampla. Esse eo grande elo de ligat;ao e de responsabilidade da familia, pois cabe a ela 

contribuir com os indivfduos que estarao vivendo e convivendo com na sociedade. 

• A igreja e a primeira instituic;ao que a crianya experiments ao sair de casa, portanto seu 

papel e realmente de reforc;ar os princfpios domesticos e aprofunda-los, ajudando aos pais 
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na dificil tarefa de construvao da cosmovisao crista. E necessaria que a liderane;:a da igreja 

conheya muito bern a realidade dos seus membros para que todas as atividades 

desenvolvidas nas diferentes faixas etarias estejam diretamente ligadas a essa realidade, 

dessa forma a igreja cumprira seu papel de agente educacional complementar. 

Muitos jovens veem a igreja com o desejo de tomarem-se missionaries, mas nao 

ingressam nunca no campo, porque os que estao sentados ao seu tado na igreja ... nao se 

preocupam em falar com eles, exponde diante de seus olhos as reivindica«;oes de Deus 

quanta a suas faculdades, e nao cram com eles e por eles. 11 

• A escola tern estado distante da realidade social, desenvolvendo muitas vezes mentes 

voltadas para busca do prazer e da aventura, muito pouco interassados pelos problemas que 

cercam milhares nesse mundo. 

Poucas pessoas podem ser caracterizadas como sendo totatmente egoistas, mas na nossa 

sociedade podemos encontrar rnais pessoas do lade do ego do que do lado da fe.Nossa 

cultura ·, nossa educa«;ao e nossas instituiycSes sociais favorecern a posiyao eg6tica. A tonica 

atras de rnuitos anuncios eo apeto ao ego. A educayao promove a posiyao eg6tica pete seu 

grande exagero na enfatizayao do pensarnento abstrato. 0 pensarnento abstrato tende a 

dissociar o individuo de seu arnbiente, tanto humane como natural.12 

• Ao contrario do que muitas politicas educacionais apregoarn, a escola tern urn papel 

limitado (mas nao pequeno) na questao educacional da nova gerayao. Os jovens passam 4 a 

5 horas em urn arnbiente escolar, o restante das horas do dia estarao sob influencia de 

outras institui«;oes , dessa forma a escola tambem tera urn papel complementar na formayao 

crista do individuo, mas so complementara uma formayao crista se estiver disposta como 

agente educacional a se inteirar da realidade do aluno, usando do curricula escolar cristae 

para auxiliar,de forma sistematica e intencional, o desenvolvirnento de mentes cristas, e que 

mostrem atraves de seu comportamento, possuir urn Deus de arnor criador e mantenedor. 
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0 interessante e que os jovens sentem que a verdadeira finneza e seguranc;a para 

enfrentar as dificuldades de testemunhar de Cristo e para permanecer firme no que e correto, 

vern do alicerce familiar, e que dave ser complementado pela igreja e a escola. Como pais 

cristaos temos negligenciado essa realidade e temos insistido em negociar a questao 

educacional dos nossos filhos com o mundo,aceitando argumentos seculares que hoje nao e 
possivel mais que a familia faga seu papel de base cabendo a ela entregar bern mais cede 

seus filhos a ouros agentes educacionais para fazerem o que ela familia nao pede mais 

fazer. 

Essa e uma posigao perigosa e comprometedora para o futuro das geragoes adventistas 

no mundo, que de modo nenhum podem os pais cristaos aceitar. Mesmo com problemas 

devemos pedir ajudar dos altos ceus para que Deus tomem os pais novamente capazes para 

fazer seu papel no aliceryamento das mentes dos futures lideres cristae dessa terra e futures 

moradores da vida etema. 

7- Considera~oes finais 

Ao optannos em retomar o conceito de cultura e sua relayao com uma cosmovisao 

crista especifica , a intenyao era chamar a atenyao para a seriedade e complexidade da 

edificayao , estruturayao de uma mente crista, e mais do que isso tamar clara que a 

perpetuayao do adventismo nas novas gerayaes passa pela compreensao que essa nao e 
uma tarefa isolada, que possa ser feita par esse ou aquele agente educacional 

indistintamente. 

FreqOentes observayaes e dados de relado de jovens cristaos nos levam a concluir que o 

modo de atrair jovens nascidos em lares cristaos exige uma metodologia diferente da usado 

para evangelizar pessoas na idade adulta. Normalmente o trabalho evangelistico e feito com 

base na razao , a partir dai nasce urn desejo de ter urn comportamento cristae , influenciado 

pelo Espirito Santo dai resulta o sentimento de pertencer ao corpo de cristo que e a igreja e 

sua missao. 

Crer ~ comporta-se ~ permanecer. 
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Com os jovens nascidos na igreja e principalmente os de terceira e quarta gerayao a 

questao deve ser invertida , eles sentem a necessidade de pertencer, ou seja eles devem a 

todo o momenta sentir os esforcos feitos par todos os agentes educacionais para que eles 

crescam como parte atuante da comunidade , da igreja , da familia de Deus, a partir dai os 

efeitos dessa interacao produzirao comportamentos cristaos, e com o amadurecimento 

mental e fisico juntamente com as experiencias vividas com o grupo a que pertence,se 

desenvolvera urn entendimento racional de Deus. 

Pertencer ~ comportar -se ~ crer. 

A enfase dada na "reconciliavao" entre os agentes educacionais esta exatamente 

fundamentada na ideia de ajudar os jovens a pertencerem, a sentir-se parte de, evitando o 

sentimento de isolamento natural nos jovens , mas que deve ser cuidado para que eles nao 

passem a ter neles mesmo seus modelos e guias de comportamento. Quando uma 

instituicao par qualquer razao, esta trabalhando isolada das demais, ou entre esses agentes 

educacionais nao existir nenhuma relacao, havera urn distanciamento natural do individuo a 

ser educado , pois o conhecimento do mundo dos jovens nao existira , consequentemente 

nenhum dos agentes educacional podera contribuir eficazmente para que a desafiante 

questao da preparacao de jovens para serem e sentirem-se cristaos aconteca. 

Cada uma das instituicoes educacionais da sociedade tern uma responsabilidade que nao 

pode e nao deve ser substitu ida por qualquer urn a outra. Os a gentes educacionais tern 

pennitido que valores e normas de vida fruto de paradigmas seculares, materialistas, ditem 

seus ritmos e perspectivas, mas continuam desejando que a nova geravao de crentes cresca 

e se desenvolva como cristaos, comprometidos com a perpetuacao do estilo de vida cristae. 

Ser educado para desenvolver uma visao de mundo cristao e produzir consequentemente 

artefatos e mentefatos cristaos e uma obra que requer cercar os jovens por todos os Iadas e 
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por todos os meios para que atraves de meios afetivos, atraves do trabalho c6gnito, possa 

ocorrer a intemayao de principios que estarao ditando o comportamento da nova gerayao. 
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