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OS ADVENTIST AS ENFRENTAM A CUL TURA: 
DEVIAMOS NOS AMAR OU ODIAR 0 MUNDO? 

Humberto M. Rasi, Ph. D. · 
Diretor, Departamento de Educa9ao, Associa9ao Geral dos Adventistas do Setimo Dia 

A Igreja Adventista do Setimo Dia pode realmente pretender ser intemacional em 
sua obra e global em sua visao. Depois de 150 anos de urn programa missionario 
sistematico, os adventistas estabeleceram sua presen~a na maioria dos pafses· do mundo. 
Com quasi 13 milhoes de membros adultos projeta-se que. o nfunero de membr<?S 
. alcan~ara a cifra de 20 milho·es em poucos anos. Estamos envolvidos cada vez mais em.· 
educa~ao, desenvolvimento s6cio-economico, saude, corinmica9ao em ·massa, pesquisa e 
as arte~ em. muitas partes do mundo. 

Este crescimento. global e. amplo envolvimento em varias areas nos obriga a · 
enfrentar o que tern ·sido ch~ado a questao crista perene: Como. nos· deviamps 
relacionar com a cultura na qualvivemos? Uma resposta breve foi dada.por Jesus 
mesmo, quando ilJ.t~rcedeujtmt<;> .. .do)Pai.a favor de Seus seguidores: ''Nao pe~o que· os 
tires do mundo,.mas .que osli~es do mal. ... assim como tu me esyiaste ao ~undo, 
tambem eu os enviei ao mUn.do" (Joao 17:15-18). 

· Um ·exame de. duas pass~g~ns ·do ap6stolo Joao revela uma tensao intrinseca. De 
um lado: citando ·as palavra§ :d~ 'J~sus a;·Nicodemos, Joa~ escr~ve:. "Porque~·Deus am()u ao 
.inundo [kosmon] .de.t81it~an~irai que deu Seu :fiJho·~getiito" (Joao 3:16). J?e·outro la~o, 
.Ele OS adverte: '.~~0 ameis :0 munQ.o ·[kosmon] ·ne~ 0 que' ha DO· mun(jo~. Se ·alguem.ama ·o 
mrindo, o amordo Painao esta nele"(I Joao 2:15). · 

A questao e clara. Estamos.no mundo, um mundo·que Deus ama, e um mundo no 
qual temos uma missao. E contudo nao somos deste mu:ildo e deviamos acautelar-nos 
para nao nos enamorar com este mtmdo. 

Como hm;monizar estas declarayoes aparentemente em conflito? ~omo podemos 
estar no mundo e ainda nao fazer parte dele? Como entendemos e nos relacionamos com 
a cultura, a comunidade, e nosso comprometimento com a fe? Onde tra~amos a linha 
entre as exigencias da sociedade e as do reino de Deus? 

Um estudo das Escrituras e do modo como os cristaos lidaram com o problema no 
passado nos ajudara (1). definir alguns conceitos fimd~entais; (2) rever respostas 
basicas ao problema;.e (3) esbo9ar wna posi~ao adventista do setimo dia. 
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Conceitos fundamentais 
Para comeyar, de:finamos duas palavras: cultura e mundo. Num set:ttido lato, a 

cultura pode ser definida como as crenyas, valores, e prioridades de uma comunidade 
expressos atraves de suas instituiyoes, pniticas e manifestayoes criativas. 1 

· 

Para ·obtermos uma perspectiva biblica da cultura, precisamos V<?lver ao mandata 
cultural que Deus deu a nossos primeiros pais na Criayao: "Fayamos o homem a nossa 
imagem, confonne a nossa semelhanya; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves 
dos ceus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reptil que se move sobre a 
terra" (Genesis 1 :26). "E tomou o Senhor Deus o homem, e o pos no jardim do Eden 
para o lavrar eo guardar" (Genesis 2:15}. 

Este mandata da a humanidade dominio sobre a terra. 0 dominio inclui nao· 
somente poder e autoridade, mas tambem criativid.ade, preocupayaO e cuidado. 0 Senhor 
ordenou-nos que .cultivassemos e cuidassemos da terra. 0 verbo Iatino coloere ( cuidar, 
cultivar) e a raiz da palavra cultura. Num sentido biblico, entao, culttira pode ser 
compreendida como resultado do cultivo e da inter-ayao humanos com a criayao. de Deus. 
Vista assim, a. cultur~ e o ambiente secundario que as maos e mentes humailas impoem 
ao mundo natural. · · . · . . 

0 Novo T~stamento frequent~mente usa a pa1avra· mundo ~osmos em grego) paia 
designar a cultura;·. OU OS resultados Qa atividaqe e ·~ criatlvidad~thumanas .. Q USO. tern . 
.duas conota9oes. A primeira e neutra ou positiva. Mundo e visio ·.como a ordem criada; 
incluindo a terra-material (Mateus 24:21), o·povo que.vive sobre ·ela.(Mateus 4:8; Joao 
12.: 19), .a ~sfera da Vida humana (I Tim6teo 6:7), .e o alvo da ~ssao dos discipulos ... 
(M!lteu~ 5:14). Embor~ afetados pela Queda, o..mundo. e seus h~bitantes sao vistos como 
cri~9ao ·de:· Deus··· ·. · . · · · · · 

; .0 ·segunqo uso biblico te~ uma cono~a9ao negativa. Mu~:t4o col.lSiste de agentes · 
.humanos ·em rebeliao declarada contra D~us, controlados p¢lojriimigo. A terra e seus 
habitantes ·~ao vistos como envolvidos numa luta c6smica entre for9as espiriruais sob o 
comando de Jesus e Satanas (Efesios ·6: 12). Nesta competi9io pela lealdade, o mundo. 
nao reconheceu·Jesus como Deus quando Ele veio a estat~rra (Joao 1:10) e fez-Lhe 
oposiyao atraves de Seu ministerio (Joao 16:33). Dai Joao advertir os seguidores de 

. Cristo a nao amar este mundo 'OU o que este mundo ama: · "Os anelos do homem pecador, 
a concupiscencia dos seus olhos e ajactancia do que ele tem e faz". Tudoisto diz ele 
"vern, nao do Pai, mas do mundo" e, conseqiientemente, passara (I Joao 2: 16; 17). Tiago 
acrescenta que a amizade com urn mundo tale equivalente a odiar a Deus (Tiago 4:4). 
Com efeito, porque deveria urn cristao amar urn mundo tal, porque como Paulo diz, sem .. 
Deus o mlUldo e sem esperanya de qualquer modo (Efesios 2:12) e sua ·sabedoria e nada 
mrus do que loucura (I Corintios 1 :20)? 
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Assim a.Bfblia propoe uma compreensao dupla do mundo: De urn lado, urn mundo 
que evidencia sera cria~ao original de Deus e Sua obra para sua restaurayao; do outro, 
urn mundo, controlado por Satanas, e1n rebeliao contra Deus, promovendo uma vida 
independente dEle. Os cristaos deve1n viver no pritneiro e fugir do segundo. Mais do que 
isto, vivendo no primeiro, eles tetn uma missao no segundo. Nao precisam temer o 
mundo, porque as potestades daquele mundo, sob dominic de foryas demoniacas, ja 
foram derrotadas na Cruz e estao fadadas a aniquila~ao no final do tempo (Malaquias 
4:1; Apocalipse 20:7-10). 

Tres respostas basicas 
Ate este tim cataclismico, que deveriam os adventistas fazer? Talvez possamos 

aprender da hist6ria fazendo a pergunta: Como Iidaram os cristaos do passado com este 
problema? A obra seminal de Richard Niebuhr sobre a questao nos pennite isolar tres 
respostas principais que emergem ao vermes como cristaos do passado lutaram com a 
cultura.2 

Primeira resposta: oposi~ao e separa~ao. Esta posiyao depende da premissa que 
o mundo presentee mau e os cristaos sao ~'peregrines e forasteiros" nele (I Pedro 2: 11). 
Conseqiientemente, os cristaos n~o deviriam ter nada a ver com o mundo. 

A hist6ria do cristianismo e repleta de exemplps desta resposta. Os cristaos 
primitivos rejeitaram a cultura greco-romana, considerando-a id6latra e corrupta. 0 
movimento monastico da Idade Media refletia o desejo de completa separayao do mundo. 
Em seculos mais recentes, muitos movimentos sectaries protestantes--os Innaos, 
Menonitas, Anabatistas, Quacres e os Mileritas (precursores de nossa igreja)--tambem 
abra~aram esta abordagem. 

Como deviamos avaliar esta resposta? Aqueles que seguiram esta senda o fizeram 
com a cren~a sincera que estavam aplicando fiehnente o ensino de Jesus Cristo as sua~ 
vidas. Sua sinceridade devia ser respeitada e sua coragem em sofrer perseguiyao e 
martirio devia ser admirada. Sua nao foi um vereda de rosas. Seu comprometimento total 
com o evangelho e a natureza radical de seu cristianismo muitas vezes resultou em 
reavivamento e reforma na hist6ria. 

Contudo, a Biblia nao autoriza urn afastamento completo e isolamento do mundo. 
Com efeito, mesmo quando adverte que nao deviamos nos identificar com o mundo e 
suas preocupay5es, insiste que comuniquemqs e representemos a mensagem de Deus ao 
mundo necessitado. 0 fa to. e que os cristaos nao podem escapar a cultura. F omos criados 
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-como seres sociais, e e dentro de uma sociedade ou de uma cultura que vivemos, 
· trabalhamos, adoramos e testemunhamos. No minimo aqueles qll,~ roinpem com o mundo 
simplesmente desenvolvem uma cultura diferente ou uma sub-cultll!a. Mais importante, ·a 
resposta de afastamento assume que o pecado e causado pelo mundo exterior, ao passo 
que a Biblia ensina que o pecado comeya na mente. Enfase excessiva sobre separayao do 
mundo toma a religiao irrelevante e dificulta a comunica~ao do evangelho. 

Segunda resposta: tensio. Esta resposta reconhece ~este mundo evidencias tanto 
da bondade da cna~ao original de Deus. como do mal da queda humana. Mas a presen~a 
e marcada por uma tensao inevitavel entre os dois: entre o reino ·de Cristo e o do inimigo~ 
Os cristaos tern procurado resolver esse dilema de diferentes ·modos: 

· * 0 Cristianismo supeiior a· cultura. Esta opittiao considera ·a cultura como 
boa fundamentalmente mas deficiente e por conseguinte ilecessitada.de melhoria. Os 
cristaos deveriam envolver~se em tod~s as atividades mundanas licitas, mas viver por 
ulna norma majs -ele:vada de bondade inspirada pelo amor diVino~ 0 intelecto huinano 
pode alcan~ar sqmente wn conhecimetlto e felicidade im.perfeitos;. sabedona suprema ;e 
verda4err~ ~ealiZa~a~ ~ao obtidas apenas· mecijant~ Jes~ Cristo~ . . 

8 
Cultura 

Temo_s aqui uma l;Jase racional para cooper~~ao ·entre. cristaos · e nao-cristaos para . · 
melhorainento da vida no planeta, e ao mesmo tempo ·que adinitimos ~ carateristic·a nitida 
do evangelh.o. Crentes que abra9ar~ esta op~ao· tS~ tido uma· iirlluBncia positiva sobre 
as art~s, educa~ao, govemo e as ciencias. Contu<Jo, e~ta resposta,nao r~conhece a 
preseny~ radical do mal em todo empreendUnentoJiumano; :de~anto• os:· cristaos cdm 0 

rise~ ·de ·9\lidar ~penas da preseiVa9a0 e; m~Jherl~:·:da. t\dtura. e.ttio: do. est~bel~cim~nto do . 
reilio.de Deus. . . . ,. . , .. - ·' . . . . . . 
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0 Cristianismo em justaposi~ao com a cultura. ·Esta posi9ao dualista-reconhece 
que o resultado da atividade humana no mundo e usualmente ma mas .necessaria. Ha urn 
conflito inevitavel·entre a justi9a de Deus e a pecaminosidade humaila. A razao e 
con~ada com egoismo, e a cultura e infectada com a impiedade. Emhora os cristaos 
sejam conscientes da situa9ao, nao podem dela escapar. 0 ap6stolo Paulo viu que os 
esfor9os da sociedade no dominio moral visam mais prevenir o mal· de se tomar 
destrutivo e nao prover urn bern positivo (ver Romanos 13:4). De igual modo, Martinho 
Lutero (1483-1546) viu a vida crista neste planeta ser ao mesmo tempo tragica e 
prazep.teira--um dilema sem resolu9ao aquem da morte. 

Cultura 

Cristaos dualistas enfrentam a tens~o entre os ideais de Deus e a realidade 
humana, entre gra9a e pecado. Os crentes que se envolvem com o mundo o fazem sem 
ilusoes. Eles enfatizam conversao individual e, como Paulo, consideram as institui9oes 
sociais apenas como refreadoras de anarquia e nao for9as construtivas que cuidam da 
liberdade humana e da justi9a. 

. * Cristianismo transforma cultura. Esta posi9ao. considera a cultura caida 
mas passive! de reden9ao. 0 mundo presente ainda reflete a cria9ao de Deus, embora 
imperfeitamente. 0 problema e um bern que foi pervertido, nao maldade essencial. A 
cultura precisa ser transformada, nao descartada, e os cristaos podem mudar o mundo 
para a gloria de Deus. 

Agostinho (354-430) e Joao Calvino(1509-1564) sao representantes destaposi~ao 
cheia de esperan9a. 0 envolVimento dos cristaos. nps "neg6cios mundano$" -.:.n~g6cio, 
educa9ao, saude e ciencla, por exemplo-tem resultado em mellioria adnriravel d_e varias 
sociedades. Contudo, a natureza mesma do ativismo s6cio-politico levanta duas 
advertencias para o cristao. Primeiro, como passar do tempo o ativismo pode facilmente 
desgastar as.preocupa9oes centrais do evarigelho. Segundo, ha a suposi9ao de que a 
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solu~ao· final ao predicamento· .Pumano Jaz e~~-pro~~~s- sociais e .nao no e~sino biblico . 
de que Deus intervini para estabelecer Seu reirio ~t.erno. · · · 

Terceir~ resposta: assimila~a·o. Esta posi~ao assume que_.a cultura·~ basicainente 
boa. Ela ·chama aten~ao as abundantes evidencias da presen~a e atividade de Deus neste 
mundo. Nao estabeleceu o cristianismo no passado mria conexao com a cultura ou 
mentalidade (por exemplo, catolicismo medieval., capitalismo esclarecido· ou socialismo 
cristao)? 

· Enfa~do comunica~ao e coopera~ao, esta abordag~m pennite que o evange~o 
seja interpretado, compreendido e abtayado·.emdiferentes contextos cultrirais. Mas ha 
riscos. Na pnitica, uma tendencia para comprometer a essencia do evangelho se insinua, 
resultando na emergencia de Cristo ·como o grande mestre moral e nao o SeDhor da vida e 
o Unico Salvador do mundo. Assim, o cristianismo se converte num humanitarianismo. A 
distin~ao empanada entre os reinos de Deus e de Satanas, apoiado porum humanismo 
moralista, oferece numa salva de prata salvayao universal. Uma tentayao mais seria e 
para os cristaos buscarem poder politico e misturar objetivos e metodos religiosos e 
politicos. 

Para uma posi~io adventista 
Qual destas abordagens tem sido a atitude adve~tista para com o mundo durante 

nossa hist6ria de 150 anos? Equal devia ser nossa postura presente? Obviamente, ela 
precisa ser conslstente com a revela~ao biblica e bastante flexivel para corresponder com 
as diversas culturas e contextos nos quais os adventistas vivetp.. Proponho que tal postura 
inclue ao menos tres principios: 

l. ~avorece uma cosmovisao biblica que inclue o tema do Grande C·onflito. 3 

Esta narrativa abarcante, esbo~ada nas Escrituras e elab~rada por Ellen White, e o · 
quadro dentro do qual os adventistas colocam a hist6ria da salvayao. Consiste de· sete 
grandes momentos: · 
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* Cria9ao no ceu. Algum tempo no passado remoto Deus cria.um universo perfeito 
eo popula com seres inteligentes. 

* Rebeliao no ceu. Uma criatura exaltada, Lucifer, desafia o govemo de Deus e 
atrae para o · seu lado muitos dos habitantes do ceu, os quais sao finalmente banidos para 
a terra. 

* Cria9ao. Deus cria a vegetayao e a fauna no planeta terra, e chama a existencia 
nossos primeiros pais, Adao e Eva. · 

* Queda. Satanas tenta Adao e ~va ao pecado? e o mundo inteiro sofre as 
conseqiiencias. 

* Reden9ao. Jesus Cristo, o Criador, vern a este mundo em came humana e por 
Sua morte e ressurreiyao toma a salvayao acessivel aos que 0 aceitam. 

* Segunda Vinda .. Cristo volta a esta terra em gloria,· concede imortalidade aos que 
0 receberam como Salvador, e os leva para o ceu. 

* Restaura9ao. No final do milenio Deus destr6i aqueles que rejeitaram a Sua 
salvayao, elimina o mal do universo, e restaura a cria9ao a seu estado prestino. 

0 Grande Con:flito tern seu centro em duas visoes conflitantes do carater e dos 
principios de·Deus: Urn que considera Deus como amante, misericordioso e justo; o 
outro que considera Deus arbitrario, injusto e parcial. Nosso mundo tomou-se o campo 
de batalha para estas foryas opostas do hem e ·do ~al, e a batalha .e travada 
principalmente atraves de vidas humanas. Embora criados a imagem de Deus, caimos de 
nosso estado de perfei9ao original. Sem auxilio sobrenatural nao podemos.volver a·nossa 
condiyao original. 

2. Busca um relacionamento critico com a cultura ao redor. Tal postura requer 
que equilibremos quatro abordagens biblicas ao mundo, levando em considerayao o 
contexto no qual vivemos: · 

* Separa~o de tudo em nossa cultura que seja francamente contrario a 
vontade revelada de Deus. Deus e santo; aqueles que escolhem ama-10 buscam santidade 
(I Pedro 2:9) e "evitam toda aparencia do mal" (I Tessalonicenses 5:22). Cristo espera 
lealdade total de Seus seguidores a Seus principios (Mateus 6:24; 12:30) e rejeiyao total 
do mal (Apocalipse 18:2, 4). 

* Aftrma~aode tudo em nossa cultura que seja.compativel com a revelayao 
de Deus eo plano original para a humanidade. Deus e a fonte de toda verdade,justiya e 
beleza atingiveis pelos seres humanos (Tiago 1: 17). Ademais, Deus comunicou mediante 
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o Espirito .Santo·as diretrizes basicas da·bondade para operar no·ambiente humano (Joao·.-
16:I3; Roman:o~ 2:14, 15). Assim os crisUios precisa~D: afirmar, conio·:o'fez PaJI}o, todos · 
os aspectos aceitaveis da cultUra, e usa.;los para executar o mandato do evangelho de 
viver e testemunhar como cristaos (I Corintios 9:22, 23; ·Atos I 7:19-34). 

. . . 

* Transfqrma~o. de sere~ ·humanos, o exercicio de uma infi.uelicia.positiva 
sobre as estruturas e praticas sociais atraves desses ihdividuos, cfo mo~ento da·cu1tura 
em·direyao·.de uma minor confoimidacie·com·osprincipios divinos (Matelis.6:10). Por . 
esta razao, OS adventis~. do setimo dia dao prioridade a-conversa6 espiritual, e 
consideram o ensino, ctlra e desenvolvimento s6cio-economico como atividades 
complementares na transforma9ao da humanidade. Homar a. Deus deve sempre.consituir 
o objetivo .:final de todas. as atividades nas quais os cristaos se empenham (I Corlntios I 0: 
31; Colessences 3: 17). 

* Contribui~o a cultura ao redor atraves de elementos que benificiam a 
humanidade e promovem vida. Jesus lan9ou Seu ministerio terrestre enfatizando as 
dimensoes espjrituais e sociais .. de Sua ~ssao (Lucas 4:18, 19). Atraves da hist6ria, o 
m~do temsido enriquecido pelas ·contribui96es de artistas, benfeitor~s, legisladores, 
mission¥ios,-·mllsicos; cientistas e outi-os pronssionais cristaos. Co¢ efeito,. os ·cristaos 
tern promovido liberdade religiosa, tomaram a educa9ao acessivel as massas, fundaram a 
ciencia modema, aboliram a escravatura, encorajaram a filantropia e produziram obras de 
arte que despertam o melhor nos seres humanos. 

Esta abordagem inteligente ao· mundo e a cultura pode ser diagramada como segue: 

3~ Estude a Palavra de Deus, ore por discernimento e ou~a as intui~oes de 
outros adventistas dedicados. Em nosso · envolvimento inevitavel ·com o mundo, 
deveriamos bus car sabedoria do Espirito Santo. Juntamente ·com outros adventistas, nos · 
tambem precisamos discutir co1no o conselho biblico se-aplica ao nosso relacionamento 
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com a cultura na qual vivemos. Nao deviamos recear sennos contra-culturais, se 
necessaria. Como Jesus prometeu ( J oao 16: 13 ), o Espirito Santo nos guiani em nossas 
escolhas--nossa carreira ou pro:fissao, nosso entretenimento, o uso de nossos recursos, 
participa~ao em atividades sociais como votar, e nossa postura em questoes tais como 
liberdade e justi~a, vida e morte, guerra e paz, ambiente e saude publica. 

Walter Bruggemann ve na hist6ria do exilio dos judeus em Babilonia uma metafora 
poderosa para cristaos que vivem numa cultura hostil. Ele escreve sobre esta "companhia 
de exilados": 

Tais pessoas estao ativas procurando manter uma identidade altemativa, wna visao 
do mundo e uma voca~ao alte~ativa num contexto social onde as for~as princ:ipais 
4a cultura procuram ~egar, desacreditar ou desc.onsiderar esta -identidade 
·esquisjta. 0 gnm4e·problema para os_exilados. e a a8simila9~o.cultural. A amea~a 
primaria para aqueles antigos judeos foi ·clos membros da comlmidade 

. decidirem que a identidade de judea era"muito exigente, ou :muito perigosa, ou 
muito .custosa, e simplesmente aceitam as defini~oes e modelos da realidade dos 
babilonios .... os judeus desapareceram no anuilgama de Babilonia, ass~ os 
cristaos agora, como·.nunca dantes no Ocidente, desaparecetn na hegemonia do 
secularismo ... nossa tarefa e ... sustentar .... uma identidade altemativa, subversiva,· 
contra-cultural. 4 

· 

Fazendo a vontade de Deus onde estivermos 
Mas ate Jesus voltar a esta terra para estabelecer Seu reino etemo, Ele espera que 

fa9amos a Sua vontade onde nos acharmos-i~tamente como Ele o fez com o 
endemoninhado de Marcos 5:1-20. Depois de Iibertar o homem, Jesus e seus discipulos 
estavam se preparando para voltar ao outro lado do lago. 0 homeni que tinha 
experimentado o poder curativo de Jesusquis segui-10. Mas Jesus disse a Seu novo. 
seguidor que voltasse para casa--a sua propria cultura-e partilhasse as boas novas com 
sua familia e amigos. E ai que jaz a chave para uma compreensao da cultura: Sermos 
seguidores de Jesus onde estivennos, e testificar das maravilhas de Sua gra9a num mundo 
fragmentado. Como Niebuhr observou: 

Crer nEle [Cristo] e lealdade a Sua causa envolve os homens no movimento duplo 
do mundo para Deus e de Deus para o mundo ... os cristaos ... estao sempre sendo 
desafiados a abandonar todas as coisas por amor de Deus; e sendo sempre 
enviados de volta ao mundo para ensinar e praticar todas as coisas que lhes tern 
sido comandadas. 5 
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Deveriam os cristaos entao a.nlar ou odiar o mundo? 
0 amor do. homem. e a manifesta9ao terrestre do amor de. n·eus·. Poi para implantar 
este amor, para fazer-nos filhos de uma familia, que o Rei da gloria. tomou-Se um 
conosco .... quando amamos o mundo como Ele.o amou, entao para n6s Sua missao 
esta realizada. Estamos qualificados para o ceu; porque temos o ceu em nossos . 
cora9oes.6 
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Discussao 
l.Fa9a uma critica da palestra assinalando as areas de acordo ou desacordo. Ate 

que ponte eo conceito de "envolvimento critico" com cultura/mundo va.Iido para os 
adventistas do setimo dia? Se e, que podemos nos como educadores fazer para ajudar 
nossos estudantes intemaliza-lo e aplica-lo? Aos nos relacionar com a cultura 
contemporanea, que criterios deveriamos usar para distinguir entre separa9ao, afuma9ao, 
transfonna9ao e contribui9ao? 

2. Qual tern sido a postura adventista do setimo dia com respeito a cultura, tanto 
em nosso contexte social como em nosso trabalho missionario? Tern a abordagem de 
nossa igreja em rela9ao a cultura/mundo evoluido como tempo? ~orque? Como 
avaliamos esta mudan9a? Que significa "contextualizando o evangelho" em nossas 
atividades missionarias? Quais sao as vantagens e riscos dessa estrategia? E ser "contra
cultural" urn alvo digno para adventistas? 

3. A Epistle to Diognetus, escrito anonimamente no segundo seculo, prove uma 
resposta crista a cliriosidade paga sobre esta ·"seita" reli!iiosa em cresciinento? No 
capitul~ 5, o autor escreve:· "Os cristaos nao se dif~renciam do resto da humanidade quer· 
pelo pais de origem; lingua ou costumes. Nao vivem eni cidades pr6prias; nao usam · 

· .. litiguagem peculiar, nao seguem urn modo excentrico de vida. Vivem em seus pr6prios · 
paises, ~as como estrangeiros; participam de tudo. como cidadaos, e suportam tudo como 
estrangeiros. Todo pais estrangeiro e sua terra, e toda terra Uiil pais ·estrangeiro". Reflita 
sobre.este paragrafo e suas implica9oes. E esta postura--"cidadaos residentes"--um 
conceito vaJ.ido para adventistas do setimo di~ ao nos relacionar·com o mundo? Se o 
aplicassemos, que mudan9as seri~ requeridas em nosso modo de pensar, estilo de vida, 
entretenimento, norinas. e conduta? · 

4. Como deveriam os adventistas relacionar-se com a cultura no mundo academico 
e nas pro:fissoes? Qual das quatro atitudes deviamos enfatizar na vida pratica: separa9ao, 
afuma9ao, transforma9ao ou contribui9ao? Dentre os caracteres biblicos, quem deveria 
ser nosso(s) modelo(s) ao nos relacionar com a cultura de nosso pais: Jose, Moises, 
Daniel, Ester, Joao Batista, Paulo? Porque? Quais sao as implica9oes pratic~-~ .. Qe sua 
escolha? 

11 


