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Notícias
Ángel M. Rodríguez Recebe Um Presente

Em 20 de abril de 2015, o Comitê do Instituto de Pesquisa Bíblica (BRICOM) convocou
Ángel M. Rodríguez lhe deu honras com um presente, no campus da Universidade Loma Linda,
para comemorar seu septuagésimo aniversário. Na verdade, sua carreira distinta como um
estudioso da Bíblia causou um impacto profundo e positivo na teologia adventista. Mais
recentemente, ele esteve envolvido como editor em um projeto importante sobre eclesiologia,
que vai certamente continuar a ser um marco sobre o tema para os próximos anos. Embora
aposentado desde 2011, Dr. Rodríguez continua a oferecer sua contribuição inestimável para o
BRI e a Igreja em geral. O comemorativo oferecido a ele foi intitulado O Grande Conflito e o
Fim do Mal, e foi editado por Gerhard Pfandl, com contribuições de amigos e colegas do
homenageado.
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Inaugurada A Biblioteca BRI

Em 12 de Abril de 2015, as novas instalações da Biblioteca de Pesquisa BRI foram
dedicados, durante um serviço especial do Conselho da Primavera da Conferência Geral. Na
mesma ocasião, também foi dedicada a exposição Do Éden ao Éden – em exposição permanente
na sede da Conferência Geral –, além das novas instalações do Ellen G. White Estate. Gerhard
Pfandl foi homenageado por seu compromisso e serviços prestados à biblioteca, a qual contém
livros, periódicos e outros recursos acadêmicos em formatos impressos e eletrônicos para uso
da equipe BRI e visitantes autorizados.
_______________________________________
O que esperar da próxima C.G.?
Por: Artur Stele
A 60.ª Sessão da Conferência Geral promete ser uma das mais importantes na história da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que torna essa reunião tão importante é a agenda. Um dos
itens mais importantes da agenda serão as crenças fundamentais da Igreja Adventista. Pela
primeira vez, desde 1980, vamos discutir e votar algumas modificações para a expressão de
nossas crenças fundamentais. É verdade que nós adicionamos uma nova crença fundamental
em St. Louis em 2005, intitulada "Crescer em Cristo", mas até agora não editamos o documento
de nossas crenças, que foi votado em 1980.
Nossas 28 crenças fundamentais têm um preâmbulo muito importante, que é e sempre
continuará a ser uma parte significativa do documento como um todo, declarado assim:
"Os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças
fundamentais como sendo o ensino das Sagradas Escrituras. Essas crenças, conforme estabelecido aqui,
constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras da Igreja. A revisão dessas declarações
deverá acontecer em uma Sessão da Conferência Geral, quando a Igreja, liderada pelo Espírito Santo a
uma compreensão mais completa da verdade bíblica, ou encontrar melhor linguagem para expressar os
ensinos da Santa Palavra de Deus.

É importante adicionar rapidamente que nem as modificações sugeridas às 28 crenças
fundamentais votadas pelo Concílio Anual de 2014, como uma recomendação para aprovação
na reunião em San Antonio, nem a chamada Nova Crença Fundamental adicionada em 2005,
são realmente "novas" no sentido de que nós adicionamos algo que nunca havíamos crido até
agora. De fato, a realidade é que nós, como igreja, sempre acreditamos no que é afirmado na
Crença Fundamental chamada "Crescer em Cristo" e, como veremos na próxima Sessão da
Conferência Geral, todas as chamadas alterações às 28 crenças fundamentais não mudam
realmente nada do que temos crido. Naturalmente, a questão é se não estamos mudando nada,
por que há uma necessidade de discutir e modificar a expressão de nossas crenças?
A razão para a revisão sugerida é principalmente melhorar a linguagem. Isso não quer dizer
que a língua não era suficientemente boa, mas o fato puro e simples é que as línguas mudam
com o tempo. Por exemplo, houve um tempo em que todos entendiam a frase "natureza do
homem" como incluindo ambos os sexos, masculino e feminino. Hoje, no entanto, soa
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preconceituoso em algumas partes do mundo. Ou, por exemplo, na Crença Fundamental 23,
que fala do casamento e da família, a expressão "parceiros no casamento" é usado duas vezes.
Esta frase já teve um significado bastante diferente hoje. Se queremos que a declaração continue
a dizer o que significava antes, precisamos ajustar a linguagem.
Algumas outras mudanças editoriais são a tentativa de afirmar o que sempre temos crido
com mais clareza. Infelizmente, algumas expressões da nossa fé têm sido interpretadas de uma
forma que nunca foi a nossa intenção. Por exemplo, a respeito da crença fundamental 6, que
afirma a nossa crença na criação, nós sempre acreditamos na criação em uma semana,
representando uma semana de sete dias literais como a que conhecemos hoje. Isto fica evidente
na nossa observância do sábado como um memorial do Criador e da Criação. Por esta razão,
algumas mudanças são sugeridas para esta crença bastante fundamental da nossa Igreja. É
também de grande importância notar que na sessão da Conferência Geral de 2010, em Atlanta,
os delegados votaram um pedido para harmonizar a Crença Fundamental 6 com o documento
votado pelo Conselho Anual de 2004, chamado "Resposta a uma afirmação sobre a Criação".
Esses são apenas alguns exemplos das muitas modificações sugeridas às crenças
fundamentais. As revisões sugeridas serão discutidas na sessão de segunda-feira, 6 de julho de
2015. Convidamos a todos os leitores do Boletim BRI a orar fervorosamente ao Senhor para
guiar a nossa discussão e a decisão efetiva pela representação mundial da Igreja.
O próximo item importante tratará a questão da ordenação. Aqui convidamos os nossos
leitores a visitar a página da Web, onde todo o trabalho do Comitê de Estudos da Teologia da
Ordenação, incluindo o relatório final, é apresentado: https://www.adventistarchives.org/gctosc
Como você sabe, nós fomos abençoados em chegar a um consenso no que diz respeito à
teologia da ordenação.
Quanto à questão da ordenação de mulheres, nós terminamos o trabalho com três posições
diferentes sobre o assunto. Todos os três grupos acreditam, com base em seu estudo da Bíblia
e os escritos de Ellen G. White, que têm algo significativo para oferecer aos delegados que
considerem a questão. Cada um desses três grupos sugeriu um documento com sua posição e
um documento com sugestões do caminho a seguir, que você pode encontrar na mesma página
da web.
Este item será apresentado à sessão na quarta-feira 8 de julho de 2015. Mais uma vez,
convidamos os nossos leitores a orar para o Senhor guiar a Sua Igreja a encontrar uma maneira
que seria melhor para a Igreja à medida que avançamos no cumprimento da missão que nos foi
confiada.
Como de costume, na Sessão também vamos lidar com algumas mudanças sugeridas ao
Manual da Igreja. Será de interesse para muitos dos nossos leitores notar que, entre outras
mudanças sugeridas, vamos discutir uma maior ênfase no discipulado, neste documento
importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apenas a Sessão da Conferência Geral tem
a autoridade para fazer alterações e ponderações no Manual da Igreja e nas crenças
fundamentais. Os itens do manual da Igreja serão discutidos no domingo 5 de julho de 2015.
Então, como você pode perceber, a próxima Sessão da Conferência Geral promete ser
muito importante. Se você não tem planos de comparecer, por favor, junte-se a nós em oração
e assista as notícias diárias apresentadas e transmitidas durante a Sessão pelo Hope Channel,
Adventist Review e Adventist News Network.

______________________________________
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O Ecumenismo e a Igreja Adventista
Por: John Graz
O ecumenismo tem uma história tão antiga quanto a história das divisões da igreja cristã.
A unidade do corpo de Cristo tem sido a oração e o sonho desde o início. Jesus orou pela
unidade e os apóstolos se esforçaram para mantê-la. Na história de cada igreja, você vai
encontrar a unidade sendo desafiada. A história da igreja cristã é uma busca longa e exaustiva
pela unidade. E ainda assim a igreja cristã não tem sido capaz de manter a sua unidade. Aqueles
que deixaram a união formaram novas igrejas e tiveram sua unidade desafiada. O cristianismo
hoje está dividido em três famílias principais: os católicos, os protestantes e os ortodoxos. A
Igreja Católica Romana representa o maior grupo com 1.2 bilhões de membros, “Os Escritos
Protestantes”. Além disso, esses encontros podem fornecer um espaço seguro para explicar
nossas crenças fundamentais, especialmente nossas doutrinas distintas, para as pessoas que de
outra forma jamais iriam ouvir-nos. Nossos pastores e membros nunca devem perder as
oportunidades para compartilhar a mensagem adventista com pessoas de outras religiões.6
Enquanto mantivemos nosso compromisso com as Escrituras na qual baseamos nossas crenças
fundamentais, fazemos bem em interagir com outras denominações para que possam ter uma
percepção mais acurada de quem somos. Em um contexto do ministério de publicações, Ellen
G. White escreveu uma declaração instrutiva que se aplica adequadamente a esta reflexão:
Você pode ter oportunidade de falar em outras igrejas. Para favorecer novas oportunidades,
lembre-se das palavras do Salvador: "Sede, pois, prudente como as serpentes e simples como
as pombas”. Não façam discursos denunciantes. Mensagens claras podem ser toleradas; mas
restrinja todas as expressões duras. Há muitas almas a serem salvas. Em palavras e atos seja
sábio para a salvação, representando Cristo a todos com quem você entra em contato. Deixe
todos verem que seus pés estão calçados com a preparação do evangelho da paz e da boa
vontade para com os homens (Review and Herald, 07 de outubro de 1902).7
Quanto à segunda questão, que parece implicar que por não participarmos activamente no
movimento ecumênico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em desacordo com a oração de
Jesus pela unidade, os seguintes pensamentos são pertinentes. Os Adventistas do Sétimo Dia
não são contra a unidade e total cumprimento da oração de Cristo "que todos sejam um, como
tu, Pai, estás em mim e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia
que Tu Me enviaste" (Jo 17,21). Nesta questão, os Adventistas do Sétimo dia também
conservam importante essa unidade, se alguma vez alcançada, deve ser baseada nas Escrituras,
isto é, ela deve ser consistente com a verdade como é revelada na Bíblia. Devemos notar que
no mesmo contexto em que Jesus ensinou sobre a unidade, Ele também falou sobre a verdade.
Na verdade, dois versículos anteriores ao pedido de unidade, Jesus disse sobre a verdade: "E
por amor a eles Me santifico a Mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela
verdade" (João 17:19). Esta referência à verdade é consistente com a declaração de Jesus em
outras partes do Evangelho de João: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João
8:32).
Para concluir, os Adventistas do Sétimo Dia não devem perder a oportunidade de interagir
com outras denominações e mostrar-lhes quem somos e onde estamos como uma comunidade
que crê na Bíblia. Temos uma mensagem preciosa e única para compartilhar com o mundo,
mesmo com outras denominações e grupos ecumênicos. Além disso, embora nós, como
Adventistas do Sétimo Dia não somos membros do Conselho Mundial das Igrejas e não
pretendemos ser, não somos contra a unidade em si. Somos em favor da verdade. Unidade
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construída sobre o fundamento da verdade bíblica seria uma realização maravilhosa. Mas, por
agora, vamos manter em mente o que Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo. Uma cidade
edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nem se acende uma candeia para a colocar
debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Deixe a sua luz
brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que
está nos céus "(Mat. 5:14-16).
John Graz, diretor do Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Conferência
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

___________________________________________________________________________
1 William M. King, “Ecumenism”. In The Encyclopedia of Protestantism, ed. Hans J. Hillerbrand (New York:
Routledge, 2004), 182.
2 See William G. Rusch, “Ecumenism, Ecumenical Movement”. In The Encyclopedia of Christianity (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1999–2003), 2:46–60.
3 Wilbert R. Shenk, “World Council of Churches”. In The Encyclopedia of Protestantism, ed. Hans J. Hillerbrand
(New York: Routledge, 2004), 821–826.
4 See W. J. Whalen, “Ecumenical Movement”. In The New Catholic Encyclopedia, eds. Berard L. Marthaler,
Gregory F. LaNave, Jonathan Y. Tan, and Richard E. McCarron (Detroit, MI: Thomson and Gale, 2002), 5:88.
5
Pontifical
Council
for
Promoting
Christian
Unity,
accessed
June
7,
2015,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index.htm
6 See John Graz, Issues of Faith and Freedom (Silver Spring, MD: Public Affairs and Religious Liberty
Department), 141–148.
7 Ellen G. White, The Publishing Ministry (Review and Herald, 1983), 306.

_______________________________________________________

A tecnologia digital e a vida cristã
Por: Elias Brasil de Souza
Este texto oferece algumas reflexões sobre a tecnologia digital e defende que devemos
trazer a nossa vida digital sob a liderança de Jesus Cristo. A tecnologia digital torna a vida mais
confortável e agradável de diversas maneiras. Graças à Internet e nossos dispositivos digitais,
como desktops, laptops, tablets, smartphones etc., facilitam a conexão de uns com os outros e
temos acesso a informações em todos os lugares. Só o Facebook tem 1.4 bilhões de usuários.1
Se fosse um país,2 seria o maior do mundo. De fato, a era digital nos trouxe muitos privilégios;
facilita o acesso a grandes quantidades de informação, que interliga as pessoas de maneiras
inimagináveis em tempos passados, e facilita a realização de muitas tarefas como nunca antes.
Em muitos aspectos, é um privilégio viver nesta era digital e desfrutar dos benefícios que ela
traz para todas as áreas de nossa vida. Tais benefícios, no entanto, têm um preço, a combinação
de dispositivos sofisticados com os tentáculos da "Web" em constante expansão está
remodelando nosso mundo, nós e nossos relacionamentos. Então, podemos querer refletir sobre
as maneiras que podemos desfrutar das bênçãos da era digital sem sermos prejudicados por ela.
Este curto texto oferece algumas reflexões sobre alguns aspectos teológicos, filosóficos e éticos
da tecnologia. Ele conclui algumas sugestões práticas sobre como lidar com nossas vidas super
conectadas de maneiras que honrem a Deus.
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Pensamentos teológicos sobre a Tecnologia Digital
O termo tecnologia designa "os instrumentos que criamos a fim de efetivar o mundo
existente"3 e, assim, facilitar a nossa vida sob o sol. Como tal, a tecnologia surge da criatividade
dada por Deus e não deve ser considerada como um mal em si. Criados à imagem de Deus,
somos capazes de moldar o mundo de maneiras que não são possíveis à outras criaturas. Assim,
desde o Jardim do Éden, os seres humanos têm estado no negócio de inventar dispositivos para
tornar a vida mais confortável, agradável e eficaz. Tudo começou quando Deus colocou Adão
no Jardim do Éden para o cultivar e guardar" (Gn 2:15). Mas antes da criação de Adão, as
Escrituras reconhecem que "não havia homem para lavrar a terra" (Gn 2:23). O ato de cultivar
a terra, que assume o uso de ferramentas e, consequentemente, a tecnologia aparece como uma
atividade necessária e positiva. Portanto, "Adão deveria tomar o mundo ‘natural’ "(o que Deus
fez) e molda-lo em outra coisa, algo não completamente 'natural', mas sancionado por Deus”. 4
A tecnologia então aparece para ajudar os humanos a melhor cumprir a missão de cuidar da
Terra e cuidar de criação.
Posteriormente, a entrada do pecado distorceu não só a criação, mas contaminou as
produções artísticas e tecnológicas da criatividade humana. Por conseguinte, a tecnologia
tornou-se ambivalente e pode ser usada de uma maneira que "não só amplifica o potencial para
um bem maior, mas também para um mal maior. ”5 A tecnologia pode servir tanto para arar a
terra de forma a sustentar a vida ou ela pode ser transformada em uma arma para destruir a vida.
Ela pode abençoar os seres humanos com dispositivos que salvam vidas, como a medicina
moderna pode testemunhar, mas ela também pode produzir bombas nucleares para trazer
destruição e morte. No entanto, apesar de seus riscos e perigos, a tecnologia é um produto da
criatividade humana, que é um aspecto da imagem de Deus. E o fato de que o primeiro
desenvolvimento tecnológico sustentado descrito na Bíblia ocorre entre os descendentes de
Caim (Gen 4: 17-22) não invalida a legitimidade da tecnologia. Como a Bíblia mostra, a
tecnologia sob a forma de altares, pratos, panelas, jarros, tigelas, castiçais etc., era tanto uma
parte das atividades como dos serviços e rituais do santuário/templo (Êx 25:29; 1 Crônicas
28:11-21). Nas atividades seculares os israelitas não se abstinham do uso da tecnologia; ela foi
usada pelos filisteus para afiar suas ferramentas uma vez que tinham o conhecimento
tecnológico para trabalhar com o ferro (1 Sam 13:20). Na construção do templo, Salomão usou
a perícia técnica de Hiram de Tiro, que foi "um hábil artesão em bronze" (1 Rs 7:14). Os
apóstolos e outros cristãos primitivos muniram-se dos desenvolvimentos tecnológicos da época
para espalhar a mensagem do evangelho mais rápido. Eles usaram o melhor meio de transporte
disponível e não hesitaram em adotar o códice, a mais recente tecnologia de escrita disponível,
para registrar, preservar e comunicar a Palavra de Deus.6 Não está fora da realidade dizer que a
igreja apostólica estava sempre pronta a usar a tecnologia mais eficaz para levar adiante a obra
de Deus.
Notavelmente, algumas profecias escatológicas do Antigo Testamento concebem do tempo
messiânico como aquele em que a tecnologia desempenha um papel. Instrumentos concebidos
para destruir a vida são transformados em ferramentas agrícolas de afirmação da vida (Isaías
2:4; 60:17,18; Mic 4:3) E na profecia do fim das Escrituras, uma cidade, um símbolo primordial
de realizações tecnológicas humanos, torna-se o próprio lugar de habitação de Deus e do
Cordeiro. As ruas de ouro e as pedras preciosas também são símbolos da criatividade
tecnológica (Ap 21:1-22: 5).
Assim, a tecnologia não deve ser ignorada, evitada, ou rejeitada por motivos bíblicos; pelo
contrário, deve ser cautelosamente abraçada, assim como o povo de Deus têm feito ao longo da
história.
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Pensamentos filosóficos sobre a tecnologia digital
De acordo com alguns teóricos, a tecnologia pode ser dividida, grosseiramente, em quatro
categorias: (1) aquela que complementa ou amplia nossa capacidade inata: o arado, a agulha e
o carro; (2) a que estende a amplitude ou a sensibilidade dos sentidos: o microscópio, o
amplificador; (3) aquela que remodela a natureza para melhor servir as nossas necessidades ou
desejos: os reservatórios de petróleo, a usina hidrelétrica; e (4) as que se estendem ou apoiam
nossos poderes mentais, ou seja, instrumentos técnicos utilizados para coletar informações,
articular ideias, partilhar conhecimento, realizar cálculos, e ampliar a capacidade de nossa
memória tais como livros, jornais e computadores.7
No que diz respeito à sua relação e efeitos sobre os seres humanos, a tecnologia pode ser
abordada a partir de duas principais perspectivas filosóficas: o instrumentalismo e
determinismo. Instrumentalismo sustenta que um artefato técnico é apenas uma ferramenta
neutra sob o controle de seu usuário. Neste ponto de vista, os nossos dispositivos tecnológicos
são meros instrumentos nas nossas mãos e, portanto, sujeitos ao uso que fazemos deles.8 Por
outro lado, o determinismo sustenta que a tecnologia de modo algum é neutra. Ela molda os
usuários e os induz a realizar alguns objetivos pré-determinados. Como costuma ser o caso, a
verdade pode estar em algum lugar no meio. Apesar de uma visão instrumental da tecnologia
possa parecer mais intuitiva e auto evidente, que não deve ser alheio ao fato de que a tecnologia,
e a tecnologia digital neste caso, traz alguns valores inerentes a ela. Como vários teóricos da
comunicação têm alertado, a tecnologia conserva alguns valores destinados pelos seus
idealizadores.9 Marshall McLuham adiverte, “o meio é a mensagem”10, um aviso repetido por
outros teóricos da mídia.11 Tem sido amplamente observado que os recursos tecnológicos que
vieram a existir durante as últimas décadas estão agora realinhando nosso cérebro.12 Parece
claro que um dispositivo tecnológico vem com alguns valores predeterminados embutidos nele.
Como disse um teórico: "Embutido em cada ferramenta há um viés ideológico, uma
predisposição para construir o mundo de um jeito em vez de outro, a valorizar uma coisa em
detrimento de outra, para amplificar um sentido ou habilidade ou atitude mais alto do que o
outro”.13 E o mesmo autor continua: "As novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos
interesses: as coisas que pensamos. Elas alteram o caráter de nossos símbolos: que formam os
nossos pensamentos”.14 Por exemplo, os telefones celulares foram concebidos para conectar os
gerentes aos seus funcionários. Conforme os telefones celulares tornaram-se populares, eles
transformaram a maioria dos usuários em "gerentes", mesmo durante um jantar em família ou
culto de adoração. Além disso, parece evidente que cada tecnologia traz não só benefícios, mas
também problemas, que para solucioná-los é necessário novas tecnologias. Como Freud brincou
muito tempo atrás: "Se não tivesse havido ferroviária para conquistar distâncias, meu filho
nunca teria deixado sua cidade natal e eu não precisaria de telefone para ouvir a sua voz; se
viajar através do oceano por navio não houvesse sido introduzido, meu amigo não teria
embarcado em uma viagem marítima e eu não iria precisar de uma conexão para aliviar a minha
ansiedade por ele”.15 Ao ponderar as vantagens e desvantagens de dispositivos tecnológicos, é
difícil discordar de Freud. Cada nova tecnologia parece trazer alguns benefícios que são, no
entanto, acompanhados por alguns problemas que por sua vez exigem uma tecnologia mais
recente para combater seus efeitos indesejáveis. Por exemplo, tecnologias que têm os seres
humanos cada vez mais liberadas do trabalho físico, eventualmente, tornou-se necessário uma
outra tecnologia, como a esteira, para mitigar os efeitos de um estilo de vida sedentário. Mas a
boa notícia é que as desvantagens dos nossos dispositivos digitais podem ser mitigadas, e
podem, portanto, ser usadas de maneira que honrem a Deus. Nas reflexões que seguem tento
sugerir algumas diretrizes éticas para nos ajudar a lidar com essa vida muito conectada.
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Pensamentos éticos sobre a tecnologia digital
Segundo um autor, a percepção geral de uma sociedade sobre a tecnologia pode ser
classificada em três categorias: Em primeiro lugar, "tudo o que já está no mundo quando você
nasce é apenas normal". Em segundo lugar, "tudo o que se inventou antes de você ter trinta anos
é incrivelmente emocionante e criativo e com alguma sorte você pode fazer uma carreira deles".
Em terceiro lugar, "qualquer coisa que começou a ser inventado depois que você fez trinta anos
é contra a ordem natural das coisas e o começo do fim da civilização como a conhecemos até
que passe a existir por mais de dez anos, quando gradualmente passa a ser considerado
normal”.16
Seja qual for a faixa etária que você pertence, é cada vez mais difícil viver sem uma
conexão com a Internet ou dispositivos móveis. Ficar privado de um telefone celular pode gerar
ansiedade. Nove em cada dez pessoas com menos de trinta anos de idade admitem sofrer de
"nomofobia", o medo de ficar sem um telefone celular.17 Tendo em conta as funções
generalizadas dos dispositivos digitais e o papel da Internet em nossa cultura, não podemos
separar nossa vida espiritual da vida muito conectada. Como vivemos a nossa vida digital tem
implicações na nossa vida pessoal,18 e, consequentemente, no nosso relacionamento com Jesus.
A seguir constatamos que alguns benefícios da vida digital vêm com desafios éticos que
precisam de muita atenção. Para honrar a Jesus com a nossa experiência digital, pode ser útil
refletir sobre como a eficácia, acessibilidade, informação, conectividade, responsabilidade,
privacidade, adoração e sabedoria se encaixam na experiência digital da pessoa.
Eficácia
A tecnologia digital funciona como economia de tempo, pois ela pode rapidamente e
eficientemente organizar a execução de tarefas e proporcionar o acesso a grandes quantidades
de informações. Contudo, pode muitas vezes drenar o seu tempo. O que começa como uma
busca digital focada pode muito facilmente leva-lo a uma busca sinuosa, trivial, distraída de um
link a outro, verificação de mídia social, ou responder mensagens. Assim, uma grande vantagem
da tecnologia digital pode ser descompensada pelas tentações inerentes ao próprio meio
cibernético. Desperdício de tempo em trivialidades, tomando o tempo do estudo da Bíblia. A
reflexão e uma vida devocional saudável é um grande desafio na era digital; é uma questão de
mordomia que deve ser seriamente considerada. Assim como usamos nossos dispositivos
digitais, devemos estar cientes de que a gestão do tempo pode ser um sério desafio a superar.
Nunca antes o conselho inspirado é tão pertinente como agora: "Ande prudentemente, não como
néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus" (Ef 5:15 e 16).
Acessibilidade
Muitos aplicativos, sites e outros softwares fornecem acesso à Palavra de Deus em qualquer
lugar imaginável ou circunstância. Tanto que na igreja, muitos adoradores preferem ler a Bíblia
a partir de seus aparelhos, em vez de um volume impresso. No entanto, os nossos dispositivos
digitais geralmente também possuem uma série de outros aplicativos além da Bíblia, em alguns
casos, até mesmo uma conexão com a Internet, daí a tentação na igreja para navegar na web,
verificar e-mails, e participar de mídia social podem dominar o adorador. Os antigos israelitas
enfrentaram a tentação constante de trocar a adoração do verdadeiro Deus por rituais pagãos
realizados em lugares altos e debaixo de árvores sagradas. Tentações semelhantes assaltam
muitos adoradores atualmente como "deuses virtuais”19 que seduzem o adorador da adoração
verdadeira. No entanto, o primeiro mandamento nos lembra: "Não terás outros deuses diante
de mim" (Êxodo 20:3).
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Informação
Um dos principais benefícios da tecnologia digital é o acesso rápido a dados e a informação.
No entanto, essa grande quantidade de dados e informações, é normalmente acessada em
varreduras rápidas, provavelmente, sem merecer nossa atenção. Estas verificações rápidas
tendem a comprometer a capacidade de pensar profundamente e se concentrar em uma ideia
específica.20 Como um autor cristão explica;
As pessoas que passam longas horas lendo livros com ideias complexas tendem a se tornar bons
nesta tarefa. Da mesma forma, as pessoas que passam seus dias consumindo pequenos pedaços das
informações, tais como mensagens de texto ou atualizações de status, tendem a ter mentes
particularmente adequadas para o desempenho dessas funções. Mas, assim como é difícil dominar,
corridas de longa distância e levantamento de pesos nas pernas ao mesmo tempo, estas duas tarefas
mentais são mutuamente até certo ponto exclusivas.21

Uma pesquisa recente mostra que por causa da tecnologia digital, a atenção humana caiu
de uma média de 12 segundos no ano 2000, para apenas 8 segundos hoje (menos do que a de
um peixinho dourado, que é em média de 9 segundos).22 Além disso, a memorização da Bíblia
tende a ser negligenciada uma vez que qualquer passagem pode ser rapidamente encontrada em
um dispositivo digital. Ciente desses riscos digitais, devemos nos esforçar pelo pensamento
mais profundo, reflexão e meditação, lidando com a Palavra de Deus de forma responsável. O
pensamento superficial, inevitavelmente, leva a vida fútil.23 À medida que navegamos com
nossos dispositivos digitais vamos sempre ter em mente o que o Senhor disse a Josué: "Este
livro da lei não se aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de
fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Então você vai prosperar nos seus caminhos, e
então você terá sucesso"(Josué 1:8).
Conectividade
A tecnologia digital permite-nos conectar com outras pessoas, estabelecer relacionamentos
e fazer amizades e comunidades que não seriam de outro modo possível. A vida da Igreja
também se beneficiou com a mídia digital, transcendendo fronteiras geográficas em espalhar a
mensagem do evangelho e fornecendo serviços de culto para muitos que de outra forma seriam
privados de tal experiência. Infelizmente, algumas pessoas optam por uma experiência de
adoração “impessoal” na frente de um computador, em vez de comparecer fisicamente na igreja
para desfrutar da presença em pessoa de outros crentes. Estes adoradores perdem o privilégio
de experimentar a presença física de outros crentes e todas as responsabilidades que decorrem
de uma verdadeira comunidade na igreja. O culto mediado ou virtual, apesar de aceitável em
circunstâncias atenuantes, nunca pode substituir adequadamente as bênçãos da presença
pessoal. Fomos criados para os relacionamentos face-a-face e interação não mediada com Deus
e com nossos companheiros seres humanos. Curiosamente, embora o apóstolo João muitas
vezes usou a tecnologia da escrita para se comunicar com a igreja, ele reconheceu que um
encontro face-a-face era muito melhor: "Tendo muito que escrever para vocês, eu não queria
fazê-lo com papel e tinta; mas espero chegar até vocês e falar face a face, para que a nossa
alegria seja completa "(2 Jo 12). Enfatizando o valor final de um encontro face-a-face, a Bíblia
diz que um dia veremos a Deus face a face (Mt 5:8; 1 Co 13:12; 1 João 3:2). E o livro de
Apocalipse conclui afirmando que na Nova Jerusalém, os remidos verão a face de Deus (Ap
22:4).
Privacidade
Devemos também ter em mente que, quando navegamos na Internet sempre deixam para
trás registros digitais mostrando nossas compras, pesquisas, fotografias, cliques, interesses e
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muito mais. Nossos mecanismos de pesquisa podem saber mais sobre nós do que o nosso
cônjuge, pastor, ou psicólogo. Se nossas pesquisas indicam o que está dentro de nosso coração,
nossos dispositivos dizem onde temos andado. Um certo autor cristão descreve da seguinte
maneira:
Passei alguns minutos lendo as manchetes em um site de notícias. Olhei os últimos artigos do blog
coletados por meu leitor de RSS e entrei no Facebook para ver o que meus amigos têm feito. Mesmo nessas
poucas atividades inócuas, deixei para trás um rastro de dados. Minha operadora de telefonia celular tem me
monitorado enquanto andei de casa até a cafeteria, e até neste momento ela pode obter uma leitura sobre a
minha localização com precisão de poucos metros, certamente precisão suficiente para saber que estou neste
edifício. Poucos minutos atrás, o meu iPhone enviou o equivalente a doze horas de informações de localização
da Apple em GPS, conexões Wi-Fi e torres de telefonia celular. O Facebook sabe os endereços de Internet
que visitei, sabe o computador que estou usando, sabe cada um dos anúncios que eles mostraram para mim,
e sabe que eu não cliquei em nenhum deles. O Google sabe quais blogs visitei esta manhã e sabe que fiz uma
pesquisa ou duas enquanto isso. O MasterCard sabe onde estou, ou pelo menos eles sabiam onde eu estava
cerca de quinze minutos atrás, uma vez que agora eles têm um registro da compra que fiz (um bom sanduíche
de ovo frito, se você quer saber). Uma câmera de segurança no banco ao lado tem armazenado algumas
imagens minhas enquanto depositava um cheque no caixa eletrônico. Todos esses dados foram gravados em
algum lugar, em muitos lugares, na verdade. E esses dados provavelmente permanecerão lá para sempre. Será
uma exceção e não a regra, se os dados chegarem a serem excluídos.24 Assim, embora possamos ter a
impressão de que o que fazemos na web é privado, nossas vidas estão mais expostas ao público hoje do que
nunca. Com tanta visibilidade podemos trazer tanto honra como vergonha para o nome de Deus. Assim que
ao nos envolvermos com uma ferramenta útil, embora potencialmente arriscada como a Internet, devemos ter
em mente o conselho de Paulo: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus" (Rm 12:2).

Adoração
Outra questão que merece consideração diz respeito ao aumento do uso de bíblias digitais
na igreja, especialmente por jovens, os chamados "nativos digitais”.25 Os membros tradicionais
da igreja podem se sentir desconfortáveis com esta situação. Afinal de contas, carregar uma
Bíblia impressa pessoal à Igreja transmite a imagem de um cristão fiel. No entanto, um olhar
mais atento sobre alguns desenvolvimentos históricos adverte contra qualquer posição
dogmática. A este respeito, deve-se lembrar que desde os tempos de Moisés até a Reforma,
crentes comuns raramente possuíam uma cópia pessoal da Bíblia. Eles se encontravam com a
Palavra de Deus quando se reuniam para adorar nas instalações do templo, sinagogas e igrejas.
Cópias manuscritas eram tão caras que apenas padres, rabinos e outros líderes religiosos podiam
compra-las, e mesmo assim principalmente para uso da comunidade. Com o advento da
imprensa, as famílias puderam comprar uma cópia das Escrituras. Mas foi só no século XX que
as pessoas comuns puderam possuir uma cópia da Bíblia, e assim, levá-la à igreja.26 Portanto,
não há razões históricas ou teológicas sobre as quais devamos rejeitar um meio em favor de
outro. Pode-se argumentar que uma cópia impressa da Bíblia pode carregar poder simbólico
mais forte, porque o meio reforça a mensagem. Uma Bíblia digital, por outro lado, geralmente
tem de competir com os outros aplicativos existentes no dispositivo. Aqueles que optarem por
uma Bíblia digital são mais propensos a distrações, como já mencionado. Apesar destas
considerações, não devemos restringir a Bíblia a um meio específico. Acima de tudo, devemos
nos concentrar em incentivar os nossos jovens a estudar a Bíblia, seja em uma tela ou impressa.
Afinal, quer consagrado em um manuscrito, um volume impresso, ou um aplicativo digital, "a
palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra
até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração"(Hb 4:12).
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Sabedoria
À medida que a tecnologia de comunicação mais fascinante e revolucionária, a Internet
constitui uma combinação de livro, rádio, fotografia, telégrafo, televisão, telefone etc. Tal
tecnologia poderosa acessada a partir de nossos dispositivos digitais cria uma sensação de poder
ilimitado sobre qualquer tipo de informação que podemos estar interessados ou curiosos. E, ao
contrário da maioria das tecnologias anteriores, a Internet é uma via de mão dupla. O usuário
também pode responder, reagir e publicar conteúdo sem qualquer necessidade de avaliação por
parte do outro. Por conseguinte, como um erudito, ele "maciçamente desestabiliza as estruturas
do conhecimento estabelecidas por séculos de impressão (direção editorial, revisões do outro,
aprovações governamentais ou eclesiásticas, e assim por diante)”.27 Para navegar de forma
adequada em tal mar de informações temos que discernir a verdade do erro de formas não
previstas pelas tecnologias anteriores.28
É instrutivo saber que os mecanismos de pesquisa, por exemplo, medem a verdade por
relevância, e wikis medem a verdade por consenso. A questão crítica, como um autor cristão
observou, não é se a Wikipédia é boa ou má, ou se mecanismos de pesquisa são bons ou maus.
A questão é sobre a verdade, a maneira como nossas tecnologias estão mudando a nossa própria
concepção de verdade. Isso aconteceu com o advento da fotografia também. Em uma época de
impressão, acreditávamos no que liamos. Mas em uma era de fotografia, de imagens, em algum
lugar ao longo do caminho nós decidimos que uma imagem vale 1.000 palavras, que as imagens
têm mais peso e autoridade na arena da verdade.
Começamos a acreditar no que vemos em vez do que lemos, muitas vezes exigindo provas
visuais antes de acreditar em qualquer coisa. Em algum lugar ao longo do caminho a imagem
mudou o modo como entendemos a verdade.29 Isso altera, de forma fundamental, a concepção
da verdade e o que constitui autoridade. O mesmo autor adverte que, como "Cristãos, sabemos
que este caminho é nada mais que um beco sem saída. O conhecimento e a verdade não podem
ser democratizados; eles fluem do Deus que é a verdade, à medida que criar, e utilizamos
tecnologias digitais como wikis e ferramentas de busca para acessar informações, devamos nos
resguardar do perigo de permitir que elas nos recriem à sua própria imagem".30 Assim, a fim de
perceber melhor a utilidade e os limites da Internet e os dispositivos tecnológicos que
acompanham, podemos aplicar um modelo que organiza o conteúdo da mente humana em cinco
categorias: dados (símbolos), informações (dados processados que respondem as perguntas a
quem, o quê , onde e quando), conhecimento (aplicação de dados para responder as perguntas
"como"), a compreensão (valorização do "porquê") e sabedoria (compreensão analítica).31 A
tecnologia pode ser útil como tentativa de adquirir as primeiras duas ou três categorias. Mas
nenhuma tecnologia pode substituir a mente humana quando se trata de compreensão e
sabedoria. Hoje em dia as pessoas tendem a confundir dados, informações e conhecimento com
compreensão e sabedoria. Para lidar com a grande quantidade de dados, informações e
conhecimento e transformá-los em compreensão e sabedoria, precisamos fazer uso adequado
de nossas faculdades intelectuais. Nenhuma máquina pode substituir nosso cérebro à medida
que separamos o bom do ruim e transformamos o conhecimento em compreensão e sabedoria
para navegar na vida real. Mas, afinal, com uma quantidade tão esmagadora de dados e
informações sendo derramado sobre nós, devemos sempre ser lembrados desse axioma
sapiencial: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo é
entendimento" (Prov 9:10).
Conclusão
A fidelidade a Deus não exige ignorar, temer, ou rejeitar a tecnologia digital. Na verdade,
nós devemos ser gratos de viver em uma época em que a tecnologia digital torna o
conhecimento disponível como nunca antes e nos permite executar tarefas e ficar conectados
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com entes queridos. É nossa responsabilidade viver a vida digital de maneiras que honrem a
Deus, mostrar amor e respeito para com o próximo, e cuidar do mundo criado. Assim, um uso
piedoso de dispositivos digitais é aquele que honra a Deus com a mordomia fiel dos nossos
recursos digitais. Para concluir ofereço algumas sugestões práticas sobre como honrar a Deus
com os dispositivos tecnológicos: (1) Quando pegar o seu smartphone ou qualquer outro
dispositivo digital cada manhã, em primeiro lugar abra o aplicativo da Bíblia e comece o seu
dia digital com a leitura da Bíblia. (2) Durante o dia, o mais frequente possível, abra o aplicativo
da Bíblia em seu smartphone ou tablet e medite em uma passagem bíblica. Uma vez que o
telefone celular faz com que você esteja sempre disponível para os outros, por que não deixar
que Deus chegue até você através da Sua Palavra? (3) Dê prioridade a presença em pessoa ao
invés do uso do smartphone. Em outras palavras, não interrompa uma conversa ou interação
face-a-face para atender seu telefone celular ou verificar e-mails (a não ser em circunstâncias
atenuantes). (4) Durante as refeições, culto familiar, e outras interações face-a-face, deixe de
lado seus aparelhos para melhor aproveitar a presença pessoal de seus entes queridos.
Você pode ter melhores ideias e maneiras de atingir esse objetivo proposto. A questão
principal é: Seja o mestre de sua tecnologia, nunca o escravo. Assuma o controle de seus
dispositivos tecnológicos e viva sua vida na web de forma a trazer honra a Deus. Em última
análise, o princípio fundamental para guiar-nos como lidamos com nossa tecnologia digital
continua a ser a recomendação antiga, mas sempre atualizada: "Portanto, quer comais quer
bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" (1 Cor 10:31).

Elias Brasil de Souza é diretor associado do Instituto de Pesquisa da Bíblica
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Aplicação Bíblica
Lições de Daniel 4
Por: Ekkehardt Mueller
Somos confrontados com várias doenças, entre elas doenças mentais e psicológicas. A
depressão tornou-se um problema comum em nossos dias. Em Daniel 4, lemos o último relato
sobre o rei Nabucodonosor e ele está sofrendo de uma doença mental.
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I. Discussão do Capítulo
1. O contexto
O texto em aramaico começa em Dan 3:31 enquanto em versões em inglês Dan 3:31 é Dan
4:1. Vamos seguir a numeração dos versos em Inglês.
vs. 1-3 O relato a seguir é a autobiografia de Nabucodonosor.
O que essas palavras introdutórias revelam sobre o relacionamento de Nabucodonosor
com Deus?
Ele respeita a Deus como aquele que é o Altíssimo. Ele testemunha a obra de Deus nele.
Ele reconhece o domínio universal e eterno de Deus.
Vs 37 O relato de Nabucodonosor termina com uma doxologia.
2. O sonho e o problema de sua interpretação
vs. 4 e 5. Tendo atingido o clímax do seu poder, Nabucodonosor recebeu um segundo sonho
de Deus. O sonho é aterrorizante.
vs. 6-9 Os sábios não podem interpretar o sonho, embora desta vez o sonho esteja
relacionado a eles (compare com Dan 2). Novamente Daniel é requisitado para resolver o
problema. A frase "no qual há o espírito dos deuses santos" destaca a alta estima que tinham
por Daniel. É estranho que as pessoas não confiam em Deus imediatamente; em vez disso,
tentam primeiro resolver seus problemas eles mesmos.
v. 8 O que significa "de acordo com o nome do meu deus"?
Nabucodonosor tinha de alguma forma reconhecido o verdadeiro Deus (Dan 2 e 3), e
contudo adere a seu (s) próprio (s) deus (s). Não houve verdadeira conversão. Talvez para ele,
o Deus Todo-Poderoso era um entre muitos deuses.
3. O sonho
vs. 10-18. O sonho refere-se a uma árvore que será cortada. Um ser celestial anuncia o
julgamento sobre a árvore. A árvore é um símbolo, nós ouvimos sobre um coração humano que
será substituído pelo coração de uma besta. Um intervalo de tempo é dado para esta condição
"bestial".
v. 17. O pensamento principal do capítulo é que Deus é a mais alta autoridade. Ele é o
Senhor da história, e o Senhor da humanidade. Este conceito aparece repetidamente em Daniel
(2:21; 3:33; 4:17, 25, 26, 32, 34, 35, 37).

4. A interpretação
v. 19 Como esse versículo descreve Daniel?
Ele não se alegra sobre o julgamento de Nabucodonosor. Em vez disso, ele se sente
pesaroso sobre o que está para acontecer ao rei.
Ele se preocupa com o rei.
vs. 20-22, Nabucodonosor e seu império são a cabeça de ouro do capítulo 2. Ele também é
a árvore do capítulo 4. Ele fornece proteção e apoio para as nações.
vs. 23-26, o veredicto será executado.
Há um Senhor que supera o governante mundial do império babilônico. Nabucodonosor é
responsável perante este Senhor. Por isso, ele pode ser expulso da sociedade humana por sete
anos.
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Mas o julgamento tem um objetivo. Nabucodonosor deve aprender que Deus é o verdadeiro
Senhor. Seu reino será devolvido a ele. O julgamento é misturado com a graça.
v. 27 Daniel vira-se para o rei com um apelo. O que podemos aprender com essa ação?
O desastre pode ser evitado, se o rei compromete sua vida a Deus. O julgamento está ligado
a condições e não acontece automaticamente. Veja Jonas e o julgamento de Nínive; veja este
princípio em Jeremias 18: 6-10.
Daniel agora pode abordar o rei de uma forma mais clara do que nunca e chamá-lo ao
arrependimento. Além do apelo o texto também contém uma promessa. Portanto, o sonho deve
ser entendido como um alerta.
5. O sonho está sendo cumprido
vs. 28–30 Apesar do aviso, o julgamento finalmente chega sobre o rei. Quais são os erros
que Nabucodonosor cometeu?
Orgulho e arrogância - Exaltação pessoal. (Veja a ênfase em "Eu" e "Meu"; veja, no
entanto, o contraste em Dan 2: 20-23.
O desejo de ser independente de Deus.
Mordomia ruim.
vs. 31–33 a sentença é executada imediatamente, e a previsão é cumprida, compare com
(Atos 12: 21- 23). Deus nem sempre reage imediatamente. De qualquer maneira, o que
Nabucodonosor não esteve disposto a aprender em boas circunstâncias ele teve que aprender
em circunstâncias difíceis, até que ele estivesse disposto a aceitar que Deus é o Senhor. A
insanidade de Nabucodonosor pode ter sido indiretamente referida em fontes históricas.
6. A conversão de Nabucodonosor
vs. 31–34 O que Nabucodonosor expressa com estes versos?
- Ele não culpa a Deus por sua doença.
- Ele louva a Deus e ora a Ele.
- Ele reconhece Deus como o único soberano Senhor. Nós somos poeira, enquanto Deus é
eterno e onipotente. Deus faz todas as coisas certas (veja Rm 8:28). Deus ama a humildade.
- Nabucodonosor é convertido a Deus.
Quando o rei buscou a Deus e entrou em um relacionamento com Ele, ele foi curado. Além
disso, ele recebeu seu posto real de volta. Vamos "manter os nossos olhos em Jesus" (Hb 12:
2), não nos seres humanos. É concebível dizer que, sem Daniel, Nabucodonosor não teria
encontrado a Deus.
II. Conexões com o Novo Testamento
● A grande árvore com animais que vivem em e sob ela é usada por Jesus em uma parábola
para descrever o reino de Deus, que excede todo o reino de Nabucodonosor, de longe (Mt
13:32).
● A queda de Nabucodonosor, resultante do seu orgulho (Daniel 4:30, 31), aponta para a
queda simbólica da Babilônia do fim dos tempos (Ap 14: 8; também os capítulos 17 e 18). O
termo "Babilônia, a Grande" é encontrado em ambos os livros.
● Compare Daniel 4:34 com Apocalipse 4:9. Devemos honrar a Deus "que vive para
sempre”.
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III. Aplicação
● Deus é o verdadeiro e grande Senhor. Ele é o Senhor sobre a política. Ele também é Senhor
sobre ditadores que afligem a humanidade. Ele realiza Seus planos nos bastidores. Logo Ele vai
estabelecer Seu reino eterno no qual tudo negativo será banido.
● Como Deus se revelou a Nabucodonosor, assim Ele Se revela a nós. Ele faz isso através
de orações respondidas, experiências e companheiros humanos, mas especialmente através de
Sua Palavra, as Escrituras Sagradas. Em certo sentido, estamos melhor hoje do que as pessoas
no passado: temos a plena Palavra de Deus à nossa disposição.
● Assim como Deus aproximou Nabucodonosor a Si mesmo, Deus não desiste de nós em
Seu amor perseverante. Mesmo quando passamos por situações e experiências amargas, o
objetivo de Deus para nós é a nossa salvação.
● Como Nabucodonosor tomou uma decisão por Deus, nós também precisamos decidir se
Deus é o nosso Senhor.
● Temos de partilhar a nossa experiência com os outros como Nabucodonosor fez. Todos
devem ter a chance de experimentar a alegria de pertencer a Deus, nosso Salvador e Senhor.
Notas

Raúl Kerbs, El problema de la identidad bíblica del cristianismo (O
problema da identidade bíblica do cristianismo), Libertador San Martín:
Ediciones Universidad Adventista del Plata, 2014), 682 pages, ISBN
978-987- 1378-32-6. US$39.00
Este livro de Raúl Kerbs, doutor em Filosofia, vai certamente causar um
impacto em filósofos e teólogos. Nele, o autor desenvolve o tema sobre
conclusões ou pressuposições, análises e seus efeitos sobre a teologia
cristã. Sobre o tema da identidade, o autor assegura que a Bíblia afirma
ser seu próprio intérprete. Mas a adopção de uma interpretação filosófica
eventualmente mancha a identidade bíblica do cristianismo. A grande preocupação de
interpretação, tanto na filosofia quanto na teologia é o conceito de Deus e pressuposições
ligadas a este conceito. A partir desse ponto de partida o autor leva o leitor a uma viagem através
do pensamento ocidental e grego, bem como ocidental e cristão.
A discussão sobre o assunto começa com a era pré-socráticos. Para Heráclito, a realidade
era cíclica e sujeita a mudanças. Assim, ele elaborou sua reflexão do ponto de vista de uma
realidade temporal. Parmênides, no entanto, olhou para uma realidade além do tempo e da
mudança. Para ele, o conhecimento e a essência das coisas eram atemporais e imutáveis. Este
pressuposto acabaria por dominar a filosofia como um todo. Então veio Sócrates com a ideia
de que existem conceitos da verdade para todas as coisas. Isso inspirou Platão a procurar esses
conceitos.
Kerbs propõe que Platão endossou Parmênides em sua busca pela essência das coisas
dentro de um quadro atemporal, rotulando assim as coisas temporais e materiais como não reais.
Definir a essência das coisas é ir além delas. É parar seu fluxo temporal para congelá-lo em um
estado ideal. Mais tarde, a distinção aristotélica entre forma e matéria desenvolveu ainda mais
o dualismo já instalado. A forma é a realidade atemporal e imutável. Foi com Aristóteles que a
metafísica atingiu sua forma definitiva.
No capítulo dedicado a interpretação bíblica, Kerbs confronta o leitor com o ponto da
virada entre filosofia e pensamento da Bíblia. Segundo ele, Êxodo 3:14 e 15 é uma interpretação
bíblica do ego. Lá, Moisés recebe uma revelação da presença ôntica bem como histórica de
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Deus. Lá, a revelação de Deus conecta Sua presença histórica com um passado e um futuro. A
existência de Deus é revelada em sua manifestação histórica. A Bíblia não faz distinção entre o
nível atemporal de Deus e o nível histórico de seu trabalho em nome de Sua criação. Assim, a
Bíblia deve ser lida a partir dos seus próprios pressupostos interpretativos, e estes não são os
mesmos que os da filosofia. A Bíblia oferece uma base cognitiva para interpretar o ser de Deus
dentro do tempo, não da atemporalidade e imutabilidade da filosofia grega.
Em seguida, o autor se move para mostrar que era durante o conflito entre a fé cristã e a
filosofia que os primeiros padres cristãos adotaram os pressupostos da filosofia que se tornaram
os pressupostos não impugnados da interpretação bíblica. Agostinho foi conclusivo sobre
pensamento teológico, porque para a teologia cristã o mundo temporal e histórico da revelação
bíblica, não é a esfera do verdadeiro conhecimento. Assim, a existência de Deus é interpretada
conforme Parmênides e Platão. Segundo Agostinho, a teologia baseada na revelação não é nem
a esfera do verdadeiro ser nem do verdadeiro conhecimento. Para ele, a teologia deve procurar
a verdade além da Bíblia. Thomas também aplica ao seu questionamento sobre Deus às
categorias filosóficas de atemporalidade e imutabilidade. Através de Thomas, a teologia pegou
emprestado métodos, demonstrações e pressupostos da filosofia. Como consequência, a
harmonização da razão e da fé foi alcançada com base na interpretação filosófica. No capítulo
dedicado à Ockham, Kerbs procura quebrar a hegemonia da escolástica, sem abandonar as
interpretações filosóficas das pressuposições sobre a mente.
No capítulo sobre a teologia dos reformadores, Kerbs mostra que não houve uma
descontinuidade com o passado no que diz respeito aos assuntos já discutidos. Embora Lutero
aparentemente tentasse distanciar-se de filosofia, ele novamente interpretou Deus do
pressuposto da atemporalidade. Para Calvino, a realidade imaterial, eterna e espiritual é a única
verdadeira. Segundo ele, tudo, incluindo o mal, foi decretado por Deus de antemão. O
protestantismo ortodoxo não escapou dos pressupostos da filosofia sobre o ego e Deus. No
século XX, alguns evangélicos reconheceram que a teologia da ortodoxia protestante não se
opunha à filosofia e que um aristotelismo moderado dominou o pensamento protestante de
ambos luteranos e calvinistas.
Em suma, a tese do Dr. Kerbs é que a epistemologia filosófica grega baseada na razão
valida os pressupostos de "eternidade" e "imutabilidade", que por sua vez conceituam o ontos
e o theos. Na Bíblia, pelo contrário, o theos decide a epistemologia e seus pressupostos na
"Historicidade" e "revelação" que por sua vez determina o ontos do Deus da Bíblia. Aqui reside
a identidade bíblica do cristianismo. Isso torna necessário não uma desconstrução, mas uma
construção da teologia cristã como um todo.
O livro é inovador, provoca o pensamento, deve ser lido por aqueles que estão envolvidos
na aventura de pensar; inclui 20 gráficos, 150 gráficos de apoio, e uma bibliografia básica geral.
Carmelo Martines,
River Plate Adventist University
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