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oprincipal ministério da natureza

M
inistrar é servir, e qualquer
ministério é uma forma de
serviço. Assi m sendo, como a
natureza - mais especificamen
te, para esta consideração, o ar

livrc - pode servir') E por que o ar livrc
é tão importante para a educação
adventista do sétimo dia')

O principal ministério da natureza
para o ser humano é ser um lembrete
constante de que servir a outros é
fundamental. Ellen White diz que essa
era a razão da existência de Cristo:
"Desde a mais tenra idade, possuía-O
um único desígnio: vivia para beneficiar
os outros. Para isso encontrava recursos
na natureza; novas idéias de meios e
modos brotavam-Lhe na mente, ao
estudar a vida das plantas e dos ani
mais."]

Uma das mais importantes caracterís
ticas da educação adventista é o serviço.
Ellen White define a verdadeira educa
ção como "o desenvolvimento
harmónico das faculdades físicas,
intelectuais e espirituais. Prepara o
estudante para a satisfação do serviço
neste mundo, e para aquela alegria mais
elevada por um mais dilatado serviço no
mundo vindouro."2 Por isso, o resultado
que se espera da verdadeira educação é

para oser humano é ser um

lembrete constante de que servir

a outros é fundamental

o scrviço. E o ar Iivrc fornecc fontcs
naturais para ilustrar c cxcmplificar o
scrviço cristão.

Jesus usou histórias simples do livro
da natureza para ensinar Suas mais
profundas verdades espirituais. Entre
tanto, mesmo Ele teve de tomar tempo
Se preparando a fim de utilizar esse
método de modo eficaz. O Salvador
gastou anos em cuidadoso estudo tanto
da Palavra de Deus escrita como de Sua
Palavra criada. Como menino, Jesus
estudou com Sua mãe, aprendendo a
respeito de homens como Salomão na
Palavra escrita. Como adolescente, Ele
aprendeu também acerca de plantas
como os lírios e a mostarda na Palavra
criada. À medida que aprendeu quão
maravilhosamente entrelaçados estão o
mundo natural e a Palavra escrita, Ele
aplicou as verdades da natureza a
princípios religiosos. Assim, as lições
aprendidas ao ar li vre se tornaram

destaques para o Mestre Professor
enquanto ministrava ao ser humano.

Seleção natural ou serviço?
A idéia de servir é essencial para a

perspectiva criacionista. Na verdade, a
criação em si serve de metáfora para a
dicotomia entre a filosofia evolucionista
da seleção natural e a filosofia
criacionista da natureza caída. A
sobrevivência do mais fortc implica que
você recebe aquilo que pode tomar,
eliminando seus rivais e sc tornando o
N" I.

Mas o ponto de vista oposto também
pode ser usado para interpretar a
natureza - que o Universo é um exem
plo magnífico de serviço, onde todos os
elementos dependem uns dos outros de
maneiras fundamentais e significativas.
Na realidade, os biólogos evolucionistas
sentem-se pressionados a explicar por
que a Natureza demonstra um comporta
mento altruísta. Sendo que dar "não
pode ser natural", eles precisam encon
trar alguma outra razão egoísta para
explicar o fato.

Há, no entanto, muitas histórias de
animais que ajudam outras criaturas em
suas necessidades sem qualquer óbvio
benefício próprio. Por exemplo, recente-
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mente li a respeito do proprietário de
um Pet Shop na África do Sul que
recebeu uma remessa de peixes doura
dos e notou que um deles aparentemente
não conseguia nadar. Ele certamente
morreria logo, pois sem movimentar-se
na água suas guelras não processariam
oxigênio. O dono da loja colocou outros
quatro peixinhos no tanque junto com
aquele peixe incapacitado. Três deles
ignoraram o peixinho doente, mas o
quarto assumiu o cuidado dele, empur
rando-o de um lado para outro no
tanque e assim provendo o necessário
oxigênio doador da vida. Na hora de se
alimentar, o peixe-ajudante empurrava o
peixinho incapacitado para a superfície
onde eles se alimentavam juntos. Na
ocasião em que li o relato. esses dois
peixes haviam co-existido no tanque do
lojista por um ano. A semelhança desta
história e da parábola do Bom
Samaritano é extraordinária. A tendên
cia natural da natureza em seu estado
degradado é ignorar o desamparado.
atacar o mais fraco e competir pelos
recursos disponíveis. Mas a despeito
dos efeitos do pecado. existem. todavia.
claras evidências do plano original de
Deus que desafiam uma explicação

"egoísta" para a origem das espécies.
Somos privilegiados por podermos

ensinar aos nossos alunos que o evange
lho é considerado hoas novas acerca dc
um ponto de vista glohal alternativo no
qual o egoísmo é vcncido pelo amor
divino. Nosso Deus veio ii Terra na
forma de servo para nos lemhrar dos
princípios de Seu reino. os quais se
haseiam no serviço. A maior parte das
histórias que Ele usou ilustram essa
filosofia.

Motivando alunos
Talvez o maior desafio que os

professores e outras pessoas envolvidas
no ministério jovem encontram seja a
motivação - a automotivação e a
motivação das crianças e jovens a quem

EOar livre fornece fontes naturais

para ilustrar e exemplificar o

serviço cristão

eles servem. O ar livre provê o contexto
mais naturalmente motivador que existe
- a montanha o convida a escalá-la: a
flor o convida a cheirá-la: uma campina
o convida a atravessá-la correndo: um
cachorro o convida a alisá-lo: a amora o
convida a saboreá-la: o cântico de um
pássaro o convida a ouvi-lo. e as cenas
da natureza em todos os lugares o
convidam a vê-la desdobrar-se em
aventuras e maior atividade.

Fomos criados para ser ati vos. para
desfrutar o mundo natural repleto de
animação e aventura. Contudo. num
ritmo assustador. estamos nos tornando
participantes passivos em um mundo
artificial. Com os nervos irritados e a
mente girando rapidamente. os jovens
de hoje estão correndo de um lado para
outro. freneticamente huscando um
fundamento sólido para sua vida. Onde
o encontrarão? Não na atividade
artificial de um \'ideo game ou de um
parq ue de di versões! E certamente não
sentados passivamente na frente de uma
televisão observando a atividade de
outros!

Crianças precisam de atividade. mas
elas querem isso em um contexto
significativo - um propósito que se
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Crianças e jovens necessitam da

liberdade de pensamento que

ocorre quando passeiam

livremente pela grama verde ou ao

longo da praia

enquadra com suas necessidades
naturais de proteção, segurança, amor e
o senso de ser parte do ambiente. Elas
têm ansiedade por conhecimento e auto
realização. Crianças c jovens precisam
da força de caráter que pode ser adquiri
da ao subir em árvores e pendurar-se em
seus galhos, ou escalar uma montanha.
Há uma permanência natural a respeito
das árvorcs e montanhas que trazem paz
de espírito c dão força ú alma quando
ex perimcntadas pessoal mente.

Crianças c jovens necessitam da
liherdade de pensamento que ocorre
quando passeiam livremente pela grama
verde ou ao longo da praia. Eles
precisam de sercnidade. na vcrdade a
anseiam. o que podem sentir ao sentar
se ii margem de um calmo regato ou
ohservar as ondas se quebrarem na
praia. Necessitam da determinação de
propúsito inspirada por uma corrente a
jorrar montanha ahaixo com estrepitoso
estrondo. Precisam compreender a
confiança e dependência que se aprende
ao contemplar um casal de sabiás
alimentando uma ninhada de filhotes.
Nossas crianças c jovens precisam da
clareza de visão que vem de contemplar
o mundo natural sob um límpido céu
azul enquanto se respira o mais puro ar
fresco. Esses são os resultados naturais
de experimentar ativamente o mundo
natural.

Conquanto tenhamos de viver em um
mundo imperfeito por agora. podemos
ainda experimentar o valor da mão
guiadora do Mestre em incontáveis
maneiras. Todo o mundo natural - o
primeiro livro de Deus, agora manchado
pelo pecado mas ainda exibindo Sua
assinatura - provê um contexto magnífi
co para preparar-nos para uma vida
dedicada ao serviço.

Baseado nisso, cheguei ú conclusão
de que tudo na natureza é um ministé
rio, completo com livro de texto, que

ilustra o poder c o amor de Deus de um
modo que nada mais pode fazê-lo. Há
inúmeras maneiras de aplicar esse
ministério - no lar, nas salas de aula,
em acampamentos, no púlpito, nas
clínicas ao ar livre e em nossos encon
tros particulares com o Criador e
Redentor nos aspectos ati vos da vida ao
ar livre. Eles aprenderão como Jesus
com as maravilhas da Natureza - tanto o
que é simples como o que é complexo 
e praticarão como Jesus a utilização da
Natureza como um modelo para o
serviço cristão.
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