
nominados estudantes devido 
ao seu amplo conhecimento do 
grego do Novo Testamento, 
concordam em traduzir a ex
pressão dessa maneira. Mas, 
por que traduzir a palavra 
sabbaton por semana? É isso 
um caso estabelecido e era a 
idéia que tinham os que nos 
dias dos apóstolos falavam o 
grego. Olhemos para S. Luc . 
18:12. Citando as palavras do 
fariseu: "Jejuo duas vezes na 
semana". N o grego d i z : Nes-
leuo dis tuo sabbaton, e len
do-o literalmente, quer d izer : 
"Jejuo duas vezes no sábado". 
Não haverá nenhum leitor da 
Bíblia, seja lingüista ou não, 
que crê que esse homem esta
va afirmando jejuar duas ve
zes durante um único sábado. 
Antes, todos reconhecerão que 
desejava indicar que jejuava 
duas vezes durante um perío
do de tempo, marcado pelos 
sábados sucessivos. Esse pe
ríodo de tempo é uma semana. 
Portanto, a frase foi traduzida 
corretamente, "jejuo duas ve
zes na semana". O costume no 
Novo Testamento a que se 
faz referência, ocorre várias 
vezes em escritos de cristãos 
gregos e romanos. Apenas fa
zendo referência ao período 
até 400 A . D . , são os seguintes 
escritores usando a expressão 
"primeiro", "segundo", "ter
ceiro", etc , dos sábados, que
rendo indicar claramente o dia 
primeiro, segundo, terceiro, 
etc, da semana. A falta de es
paço permite citar apenas os 
poucos que seguem: 

Didaquè ou O Ensino dos 
Apóstolos, (cerca de 150 A .D . ) 
capítulo 8. 

Constituição dos Santos 
Apóstolos, (cerca de 300 A .D . ) 
l ivro 5, capítulo 19. 

Oratório II de Gregório de 
Byssa, (cerca de 390 A . D . ) . 

Sobre o Jejum, Tertul iano, 
(cerca de 225 A . D . ) , capítulo 
14. 

Epístola a Casulano, de 
Agostino, (cerca de 420 A . D . ) 
cap. 3, par. 10; e Comentá
rio do Salmo 80, par. 2. 

Instituías de João Cassiano, 
(cerca de 400), l iv ro 4, cap. 
19. Também nos concílios da 
igreja haverá referências quan
to a isso. 

Não há dúvida alguma, a 
expressão mian sabbatan foi 
corretamente traduzida para o 
português por "o primeiro dia 
da semana". Também não há 
dúvida alguma acerca do fato 
de que a Bíblia não faz men
ção especial de qualquer espé
cie do primeiro dia da sema
na. Nenhum dos escritores da 

Bíblia sabia de alguma signi
ficação religiosa especial para 
o primeiro dia da semana. 

A " C E R V E J A " 
A D V E N T I S T A 

Alguns adventistas do Sul, 
e até obreiros, fabricam um 
refrigerante à base de lúpulo, 
considerado cerveja sem ál
cool. Não acha que isto é con
denado pelo Espírito de Pro
fecia? E o lúpulo também 
não foi condenado pela pena 
inspirada como prejudicial à 
saúde? — V . M . 

Toda bebida feita na base 
de infusão ou maceração, se 
ficar exposta ao tempo após 
esfriar, vai fermentando gra
dativamente, até alcoolizar-se. 
Inclusive até o inocente suco 
de uva doméstico. Nos Es
tados Unidos, hoje, como nos 
dias da Sra. Whi te , se faz mui
to refrigerante de sidra. Ou
tros fazem-no de maçã. Em 
tudo isso só há um perigo: 
deixar fermentar, de modo que 
a bebida se torne espirituosa. 
Não ocorrendo isso, tais re
frigerantes são até melhores 
do que os vendidos por aí, 
como os que têm extrato de 
cola, guaraná, todos com teor 
cefeínico. 

O Espírito de Profecia não 

condena o lúpulo em si, co
mo planta trepadeira da fa
mília das Urticáceas, cujo no
me científico é humulus lúpu
los. E m si, o lúpulo não pro
duz nenhum dano à saúde, e 
até contém propriedades me
dicamentosas. "Chá de lúpulo 
favorece o sono. Emplastro de 
lúpulo sobre o estômago a l i 
via a dor". — Mensagens Es
colhidas, l i v ro 2, p. 297. Sa
be-se também que o lúpulo é 
calmante, estomacal e digesti
vo. O que o Espírito de Pro
fecia condena, e com vee
mência, é o cultivo de lúpulo, 
fumo, café e criação de por
cos. L e r Mensagens Escolhi
das, l i v ro 2, p. 338. Por que 
não era aconselhável uma la
voura de lúpulo? Da mesma 
forma como não o era a de 
café, fumo. Como não o era 
a suinocultura. Porque o lú
pulo seria todo remetido às 
cervejarias, o fumo seria ven
dido às fábricas de cigarros e 
charutos, o café seria indus
trializado nas torrefações e 
moagens para consi mo públi
co, os porcos serie m levados 
aos frigoríficos para serem 
transformados em alimentos. 
Referindo-se especificamente 
ao lúpulo, e à sidra, diz a pe-
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na inspirada: "Todos estes ar
tigos podem ser empregados 
para bons fins, e demonstra
rem-se uma bênção; ou po
dem ser postos em mau uso 
e demonstrarem-se uma tenta
ção e uma ruína. Sidra e v i 
nho [suco de uva] podem ser 
engarrafados quando frescos, e 
conservados doces por longo 
tempo; e caso sejam usados 
quando não fermentados, não 
destronarão a razão". — Coti-
selhos Sobre o Regime Ali
mentar, p. 433. D i z o mesmo 
l iv ro na p. 435: "Maçãs e 
uvas são dons de Deus. Po
dem ser usadas de maneira 
excelente como artigos de a l i 
mentação, ou podem ser mal 
empregados, quando usados de 
modo errôneo". E na p. 436: 
"O puro suco de uva, L I V R E 
D E F E R M E N T A Ç Ã O , é uma 
bebida saudável". (Ênfase nos-

O u a n t o à "cerveja" adven
tista, a que se refere o con
sulente, parece situar-se entre 
essas bebidas mencionadas pe
la Sra. Whi te . A o que nos 
consta, ela é fabricada com 
lúpulo, um pouco de gengibre, 
açúcar, fermento granulado e 
uma pitada de um espumante. 
Alguns acrescentam caramelo 
para t ingi- la de preto. Entre
tanto não se deve abusar da 
bebida, pois ela pode suscitar 
desejos de bebê-la depois fer
mentada. Este é um perigo 
que a Sra. Whi te aponta, pr in
cipalmente em relação à si
dra, que é ácida, e há uma 
variedade um pouco picante. 
O abuso do refrigerante de 
sidra pode produzir uma leve 
embriaguez. Mesmo não fer
mentada é prejudicial à saúde. 

Há muita coisa lícita que 

não convém ou deve ser usa

da com moderação. Quanto ao 

refrigerante de lúpulo, se o 

irmão fizer bom uso dele, mo

derado, nada vemos de objetá-

vel . Se, porém, ele lhe traz 

alguma perturbação, ou sede 

de estimulantes, o melhor é 

abster-se completamente. É 

um caso de consciência e ama

durecimento espiri tual . E m 

Conselhos Sobre Regime Ali

mentar, a Sra. Whi t e gasta 

cinco páginas para condenar o 

uso impróprio da sidra. 


