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A Nova Equipe  
e Seu Plano de Ação

LISA M. BEARDSLEY-HARDY

Enquanto muitos professores estavam desfrutando 
merecidas férias escolares no último verão foi votada uma 
nova equipe educacional.  A cada cinco anos a família 
mundial dos adventistas do sétimo dia se reúne (desta vez 
em Atlanta) a fim de eleger o presidente geral da igreja e 
outros líderes que servirão o campo mundial. No final a 
educação ficou bem representada. O novo presidente mun-
dial eleito, Dr. Ted Wilson, tem seu doutorado em educação 
religiosa. Três dos vice-presidentes gerais serviram na área 
educacional durante boa parte de sua carreira: Drs. Ella 
Smith Simmons, Delbert Baker e Benjamin Schoun. Pela 
primeira vez na história, uma mulher foi eleita para liderar 
o departamento de educação da Associação Geral (AG). 
Isto é verdadeira evidência da força capacitadora e igua-
litária da educação que deve incentivar moças e mulheres 
a estudar com dedicação, preparando-se para servir onde 
quer que o Senhor conduzir. 

EDITORIAL
Nossa afetuosa despedida a: Dr. C. Garland Dulan, 

que dedicou 35 anos ininterruptos de serviço na área 
educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os quais 
foram concluídos na direção do departamento de educa-
ção em nível mundial. Dr. John Fowler se aposentou, após 
meio século de serviço à igreja. Dedicou seus últimos 15 
anos aqui ao departamento de educação da AG. Leitores de 
longa data desta revista reconhecerão seu nome como escri-
tor e assessor, e talvez já o encontraram pessoalmente ou o 
ouviram palestrar em alguma parte do mundo. 

Queremos também dar calorosas boas vindas aos no-
vos diretores associados que se uniram à equipe educacio-
nal: Drs. John Wesley Taylor V (editor da revista Diálogo 
e presidente da Comissão de Assessoria da Revista de Edu-
cação Adventista), Mike M. Lekic (secretário executivo da 
Associação Adventista de Acreditação [Escolar]), e Hudson 
E. Kibuuka (nosso expert educacional em matemática e 
ciências, e em treinamento para membros de comissão 
diretiva). Mas nem todos os membros da equipe são novos. 
Continuando na equipe estão Dr. Luis A. Schulz (diretor 
associado e editor da edição internacional da Revista de 
Educação Adventista), Beverly J. Robinson-Rumble (edito-
ra da Revista de Educação Adventista, edição em inglês), e 
Susana Schulz, assistente editorial da nossa “outra revista”, 
Diálogo. Esta última revista equipa  estudantes universitá-
rios e profissionais jovens para administrarem com êxito as 
questões intelectuais, espirituais e de estilo de vida que os 
desafiam ao estudarem em campus secular. 

Nossa equipe trabalha com diretores de educação em 
13 divisões mundiais. Estes, por sua vez, supervisionam em 
sua região a acreditação escolar do ensino básico (1o a 12o 
anos), além de muitos outros aspectos da obra educacional. 
Trabalhamos juntamente com eles na acreditação escolar 
do ensino superior, bem como damos apoio aos professo-
res e administradores através da publicação da Revista de 
Educação Adventista e da apresentação de conferências, 
workshops e seminários. 

Nossa equipe na AG foi escolhida com base em sua 
capacidade de servir a igreja global. O grupo fala nove 
idiomas (inglês, finlandês, francês, alemão, kiswahili, lu-
ganda, português, servo-croata e espanhol) e oito passapor-
tes estão em uso constante (Argentina, Canadá, Finlândia, 
Alemanha, Suíça, Uganda, Reino Unido e Estados Unidos).

Esses são os componentes – uma equipe muito inter-
nacional de dedicados e bem-qualificados educadores ad-
ventistas. Para o novo quinquenio temos um plano de ação 
que consiste de quatro alvos. Em primeiro lugar reforçar a 
identidade e missão adventistas, caracterizadas por:
 a. Integração significativa de fé e ensino nas várias 

disciplinas e visão bíblica geral de mundo;

A nova equipe do  departamento de educação da Associação Geral. Da 
esquerda para a direita, em pé: Susana Schulz, Luis A . Schulz, John 
Wesley Taylor V, Lisa M. Beardsley, Mike M. Lekic, Hudson E. Kibuuka, 
John Fowler; assentadas: Esther Rodriguez, Beverly Rumble, Chandra Goff, 
Linda Torske.
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 b. Educação equilibrada, redentiva, da pessoa como 
um todo, que desenvolve a habilidade de “pensar 
e fazer” e que restaura nos alunos a imagem de 
Deus (Educação, p. 17);

 c. A essência adventista salientada nos cursos profis-
sionais e de pós-graduação;

 d. Filosofia da educação adventista na educação à 
distância, oferecimento de cursos intensivos para 
grupos não residentes e campi urbanos; 

 e. Elevada qualidade acadêmica;
 f. Plano mestre espiritual apropriado para o nível e o 

tipo de alunos; e
 g. Uso da Bíblia e de livros didáticos adventistas.

O segundo alvo é fortalecer a liderança e a admi-
nistração, e demonstrar confiabilidade e gestão eficaz por 
meio de fortes processos e estruturas institucionais de 
tomada de decisões, apoiados pelos artigos da revista, ma-
nuais e workshops de treinamento para comissão diretiva.

Em terceiro lugar, procurar expandir a capacidade 
de todos os professores para alcançar os objetivos reden-
tivos da educação adventista e para exemplificar valores 
e estilo de vida adventistas; e aumentar, onde necessário, 
a porcentagem de professores adventistas do sétimo dia 
empregados no sistema. Para tanto planejamos:
 a. Encorajar a introdução e desenvolvimento de todos 

os professores na área de fé e ensino; 
 b. Ampliar o acesso à Revista de Educação Adventis-

ta;
 c. Fortalecer  o papel dos professores de religião e 

teologia;
 d. Acrescentar ao manual séries para professores;
 e. Oferecer conferências regionais sobre fé e ensino, 

avaliação dos planos mestres espirituais, filosofia 
da educação adventista, etc.

 f. Promover a educação como vocação e a prática de 
credenciar e licenciar professores.

O quarto alvo é nutrir alunos universitários adventis-
tas do sétimo dia em campi não adventistas , e nos associar 
com outros departamentos da AG (Capelania, Ministérios 

da Criança, dos Jovens, e da Família) a fim de fortalecer, 
através das divisões, o ministério das igrejas em favor de 
todos os alunos adventistas. Para alcançar este objetivo, 
planejamos:
 a. Ampliar o acesso à revista Diálogo;
 b. Monitorar o preparo de futuros professores e re-

crutar professores e demais pessoal necessário na 
educação superior (em conformidade com nosso 
terceiro alvo);

 c. Aumentar o número de membros da Rede de Pro-
fissionais Adventistas [Adventist Professionals’ 
Network] (http://apn.adventist.org); e

 d. Avaliar barreiras no acesso a fim de aumentar a 
porcentagem de alunos adventistas do sétimo dia 
nas escolas denominacionais. 

Aí está o Plano de Ação da equipe. Quais são as 
suas idéias quanto ao fortalecimento da identidade e mis-
são adventistas? Em que maneiras práticas a Revista de 
Educação Adventista pode apoiar a liderança escolar e a 
comissão diretiva na eficiente tomada de decisões? Como 
podemos ser melhores parceiros dos professores para 
alcançar os objetivos redentivos da educação adventista? E 
como devemos expandir a educação adventista além de sua 
estrutura educacional formal para causar impacto onde está 
a maioria dos alunos adventistas? Não estamos sozinhos 
neste empreendimento – queremos ouvir de você leitor. É 
mais do que um jogo de equipe – nosso alvo é ganhar pon-
tos para a eternidade.

Lisa M. Beardsley é diretora mundial de educa-
ção para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 
Silver Spring, Maryland, EUA.
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A 
educação adventista opera dentro 
do contexto global de desafios 
esmagadores e crescentes com-
promissos.

Considere primeiro os desafios: Desde 
2009, a igreja operou 7.647 escolas; 157 
faculdades, universidades e instituições 
de treinamento profissional; e matricu-
lou 1,67 milhões de alunos em todo o 
mundo.1 Em grande parte, o sistema é 
financiado pelo custo da instrução e pelos 
limitados fundos da igreja, e não recebe 
fundos públicos como outros sistemas 
educacionais. O desafio curricular do 
ensino adventista reside em seu compro-
misso com a educação integral, posição 
que coloca sobre os professores o dever 
peculiar de integrar a fé cristã e o ensino. 
Além disso, o aumento na matrícula de 
alunos não adventistas, ao mesmo tempo 
que provê oportunidade para trabalho 
missionário, aumenta o peso dos dois 
primeiros desafios, e até certo ponto pode 
diminuir o “adventismo” da educação 
oferecida aos filhos dos membros da 
igreja.

Apesar desses desafios, a educação 
adventista continua a manter seu cres-
cente compromisso e futuro esperançoso. 
Desde a escola de pequena vila em Bane-
pa, nas montanhas himalaias do Nepal, 
aos 8.054 alunos matriculados no Centro 
Universitário Adventista do Brasil, a 
educação adventista significa maturidade 

espiritual de qualidade que garante sua 
segurança no presente e seus sonhos no 
futuro.

O que torna a educação adventista tão 
estável, e tão única? Sugiro sete elemen-
tos:

1. Sua missão unificadora. As escolas 
adventistas possuem missão e propósito 
em comum: comunicar a todos os povos 
o evangelho eterno do amor de Deus 
revelado na vida, morte, ressurreição e 
ministério sumo sacerdotal de Cristo2 
para restaurar o ser humano à imagem 
do seu Criador.3 Unida a essa missão está 
a filosofia educacional centralizada em 
Cristo que define a busca pela realidade, 
verdade e ética que dá forma aos proces-
sos de ensino e conteúdo da matéria.  Os 
adventistas creem que, sob a direção do 
Espírito Santo, o caráter e os propósitos 
de Deus podem ser compreendidos con-
forme são relevados na Bíblia, em Jesus 
Cristo, e na natureza.

2. Desenvolvimento integral da 
pessoa em estrutura de fé. Outros sis-
temas educacionais oferecem excelentes 
programas acadêmicos, possuem recursos 
maravilhosos, e têm alcançado níveis 
elevados de prestígio. Mas a singulari-
dade da educação adventista reside em 
sua estrutura integral – o harmonioso 
equilíbrio entre as dimensões espiritu-

ais, mentais, sociais, físicas e morais do 
aprendizado.

3. Sua perspectiva de fé. Devido 
à nossa crença de que conhecimento e 
verdade vêm da revelação de Deus, os ad-
ventistas defendem que a verdade é abso-
luta e imutável e o ponto de referência do 
conhecimento é Deus. Consequentemen-
te, “se você escutar as palavras de Deus 
e buscar compreensão e conhecimento 
você receberá sabedoria e discernimento; 
porque esses vêm do Senhor.”4

4. Sua excelência acadêmica. Adotar 
perspectiva de fé não debilita a exce-
lência acadêmica. A doutrina cristã de 
que Deus criou os seres humanos à Sua 
imagem (Gênesis 1:26) inclui a ideia de 
que Deus compartilhou com eles Sua 
criatividade e implica que possuem a ha-
bilidade do raciocínio. A meta de honrar 
o Criador e Redentor significa que os 
cristãos são considerados como estando 
em padrão superior ao dos educadores 
e pesquisadores seculares. Ellen Whi-
te diz: “Todos quantos se empenham 
na aquisição do conhecimento devem 
esforçar-se por atingir o mais elevado 
lance da escada. Avancem os alunos o 
mais rápido e vão o mais longe que lhes 
seja possível; seja o seu campo de estudo 
tão vasto quanto possam alcançar suas 
faculdades.”5

A Singularidade 
da Educação 

Adventista
C .  G A R L A N D  D U L A N
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5. Sua ênfase em valores morais e 
éticos. Os principais valores da educa-
ção cristã exigem que os resultados dos 
alunos sejam mais amplos e profundos 
do que simplesmente atingir excelência 
acadêmica. Desenvolvimento do caráter, 
integridade, conhecer e praticar o certo 
em vez do errado são elementos essen-
ciais para o viver cristão e no preparo 
para o reino de Deus.

A declaração de Ellen White é fun-
damental para a compreensão adventista 
do desenvolvimento do caráter: “A maior 
necessidade do mundo é a de homens 
— homens que se não comprem nem se 
vendam; homens que no íntimo da alma 
sejam verdadeiros e honestos; homens 
que não temam chamar o pecado pelo 
seu nome exato; homens cuja consciên-
cia seja tão fiel ao dever como a bússola 
o é ao polo; homens que permaneçam 
firmes pelo que é reto, ainda que caiam 
os céus.”6

6. Sua ênfase no serviço como com-
ponente vital da vida acadêmica. Na 
escola adventista o currículo não perma-
nece sozinho. Ele caminha lado a lado 
com serviço altruísta para Deus e para a 
humanidade. Os alunos são incentivados 
a servir enquanto ainda estão na escola, 
com muitas oportunidades para assistên-
cia internacional e serviço comunitário 
local.

7. Sua âncora permanente é Deus.  
Alunos que passam pelos portais adven-
tistas da educação aprendem que Deus 
é a âncora segura e infalível na vida. 
Descobrem que a moeda mais forte e 
confiável não é o ouro ou a prata, nem o 
dólar ou o euro, mas a confiança inaba-
lável e duradoura em Deus e a respon-
sabilidade para com Ele. Aprendem do 
texto: “Confia no Senhor de todo o teu 
coração e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-O em todos os 
teus caminhos, e Ele endireitará as tuas 
veredas” (Provérbios 3:5, 6, RA).

Enquanto esses sete componentes 
representarem a essência da educação 
adventista, sua estabilidade será certa e 
seu futuro cheio de esperança.

C. Garland Dulan 
foi diretor mundial de 
educação para a Igreja 
Adventista do Sétimo 
Dia em Silver Spring, 
Maryland, EUA até sua 
aposentadoria em julho 
de 2010.
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O
s pioneiros que oficialmente 
lançaram a educação adventista 
em 1872 ficariam verdadeira-
mente surpresos se pudessem ver 

o alcance internacional daquela inicia-
tiva há aproximadamente 138 anos.1 Da 
escola que se reunia em aposento acima 
do apartamento da professora Goodloe 
Harper Bell, em Battle Creek, Michigan, 
aquele projeto experimental realmente se 
tornou empreendimento global.2

Se os antepassados estivessem vivos 
hoje poderiam fazer um tour em uma das 
escolas adventistas flutuantes com 26 
alunos indígenas no Lago Titicaca, Peru, 
depois viajar para a maior escola adven-
tista de ensino médio em Maningar East, 
Índia, com 8.550 alunos, e depois visitar 
as quatro universidades adventistas com 
mais de 5.000 alunos no Brasil, Jamaica, 
Coreia e Nigéria. Que coisas maravilho-
sas Deus tem realizado!

Foco em expansão
O que originalmente foi concebido 

como ambiente protegido para ensinar o 
básico para crianças de famílias adven-
tistas em Battle Creek logo se tornou 
o primeiro centro de treinamento para 
futuros missionários adventistas. Confor-
me o tempo passou, outros programas de 
faculdade foram acrescentados para pre-
parar professores, especialistas na área 
médica, administradores e missionários 
para a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

Educação Adventista 
no Século 21: 

Oito Tendências 
Importantes

H U M B E R T O  M .  R A S I

na América do Norte e para se tornarem 
pioneiros no exterior.

À medida que a rede educacional 
rapidamente se expandiu durante as 
subsequentes décadas, ficou evidente que 
as escolas denominacionais nos postos 
missionários avançados eram método efi-
caz para atrair alunos de outras crenças 
à fé adventista. Mais ajustes se seguiram. 
Na segunda metade do século 20, nossas 
faculdades proviam educação profissional 
para crescente número de adventistas que 
não planejavam trabalhar para a igreja 
mas tinham a intenção de buscar empre-
go em várias organizações ou estabelecer 
seu próprio negócio. Uma década após 
o início do século 21, alunos cursando 
faculdade em 110 colégios adventistas, 
seminários e universidades visionam car-
reiras em ampla variedade de ambientes 
profissionais.

Voz visionária
Desde o princípio, a voz-guia em pro-

ver o fundamento conceitual e projetar 
a visão da educação adventista foi uma 
mulher que não possuía formação educa-
cional extensiva, porém, era bem instru-
ída – Ellen Harmon White. Em sua peça 
literária de 30 páginas, “Proper Educa-
tion” [Educação Apropriada] (1872-1873) 
– mais tarde expandida em seus livros 
Educação (1903) e Conselhos aos Pais, 
Professores e Estudantes (1913) – ela de-
lineou a filosofia e a missão visionárias, 

como também práticas para a educação 
adventista, as quais continuam a guiar 
e desafiar nossos professores e líderes. 
As características distintas de sua visão 
incluem uma educação que:

• apresenta Deus como o Criador e 
suprema fonte de toda verdade, bondade 
e beleza;

• é fundamentada na Bíblia, cristocên-
trica, e direcionada para a vida eterna 
com Deus;

• busca o desenvolvimento harmonioso 
da pessoa por completo – coração, mente, 
corpo e relacionamentos;

• promove a formação de caráter com 
base em valores cristãos essenciais;

• provê equilíbrio entre escolaridade 
sólida, pensamento criativo e habilidades 
práticas;

• promove serviço de amor para com o 
próximo como a maior vocação da vida, e

• incentiva os alunos a entregarem 
a vida a Cristo e a se unirem à Igreja 
Adventista.

Tendências positivas
Pela providência de Deus, os adventis-

tas agora operam o mais amplo (em esco-
po global), mais unificado (com estrutura 
de supervisão que vai do campo local à 
sede mundial), e mais bem coordenado 
(através de juntas diretivas interligadas) 
sistema educacional denominacional do 
mundo.3

Quatro tendências positivas na educa-
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ção adventista merecem menção:
• Crescimento constante. Hoje, em 

dia regular de aula, 1,67 milhões de 
crianças e jovens estudam com 7.800 pro-
fessores, em 84.000 escolas, faculdades e 
universidades adventistas, em 145 países 
do mundo. Ver gráfico.

• Crescente reconhecimento por 
parte de autoridades governamentais e fa-
mílias de outras crenças quanto ao valor 
da educação provida pelos adventistas. 
Mais da metade dos alunos matricula-
dos vêm de lares não adventistas. Além 
disso, através de decretos nacionais ou 
documentos formais, governos nacionais 
continuam a conceder autorização para 
abrir novas universidades adventistas 
– da Argentina a Zimbábue. A última 
foi autorizada pelo governo do Paraguai 
no fim de 2009. Muitos alunos que se 
formam em nossos cursos profissionais 
– administração, educação e enfermagem 
– são ansiosamente buscados por empre-
gadores devido aos seus valores morais e 
habilidades superiores. 

• Formação espiritual e serviço. 
Muitas instituições adventistas de ensino 
médio e superior têm fortalecido suas 
matérias de religião e implantado um 
plano espiritual mestre para coorde-
nar todas as atividades curriculares e 
coadjuvantes para transmitir de modo 
mais eficaz crenças e valores bíblicos aos 
alunos.4 Além disso, grande número de 
faculdades e universidades tem incor-
porado um componente de serviço em 
seus programas, envolvendo os alunos 
no processo de melhorar as condições de 
vida do ser humano em seu próprio país e 
no exterior.

• Missão. As instituições educacio-
nais adventistas continuam a propiciar a 
entrada do evangelho às grandes regiões 
do mundo onde o evangelismo público é 
restrito ou proibido. Funcionários deno-
minacionais indispensáveis – pastores, 
professores, profissionais de saúde, ad-
ministradores – bem como profissionais 
que atuam como líderes leigos em suas 
congregações recebem sua formação em 
centros educacionais adventistas. Muitos 
administradores de igreja contam com 
os especialistas que ensinam em uni-
versidades adventistas ao conduzir suas 
pesquisas, redigir declarações públicas 
e desenvolver planos estratégicos. Mais 
benefícios poderiam resultar para a igreja 
de modo geral se essa parceria cooperati-
va fosse expandida.

Desafios antes e agora
Os primeiros passos na jornada da 

educação adventista foram incertos. 
Recursos humanos limitados, constantes 
dificuldades financeiras e desacordos em 
relação ao propósito, âmbito, e métodos 
do empreendimento educacional causa-
ram frustração e atrasos. Unicamente 
nas duas primeiras décadas do século 20, 
quando Frederick Griggs se tornou a voz 
de liderança na educação adventista, que 
finalmente foi alcançado foco mais claro, 
consenso mais amplo e estrutura organi-
zacional mais forte. No entanto muitos 
desafios permaneceram. Vamos revisar 
os principais.

• Declínio no índice de aluno para 
membro. Conforme a mensagem adven-
tista se espalhou e a igreja se expandiu 
– especialmente nos países em desen-
volvimento da África, Ásia e América 
Latina – crescente brecha apareceu entre 
o número de membros adventistas e alu-
nos matriculados nas escolas adventistas. 
Em algumas regiões do mundo, existe 
estagnação ou redução à medida que 
escolas de ensino fundamental e médio 
são fechadas por falta de apoio. As esta-
tísticas indicam que enquanto em 1960, 
para cada 100 membros da igreja havia 
23 alunos frequentando uma instituição 
educacional adventista; até o ano 2000, o 
índice caiu para 9 alunos para cada 100 
membros. Essa proporção permaneceu 
estável até o fim de 2008. No entanto, 
agora menos da metade desses alunos 
vêm de lares adventistas. Esse desequi-
líbrio de crescimento deveria preocupar 
profundamente a nós – líderes da igreja, 
pastores, pais e membros – porque signi-
fica que cada vez menos alunos adven-
tistas recebem sua educação e formação 
moral em salas de aula adventistas.

• Preservando identidade e missão 
adventistas. A crescente reputação dos 
nossos programas educacionais em mui-
tos países atingiu um ponto no qual mais 
alunos não adventistas do que adventis-
tas estão agora matriculados em nossas 

escolas, em todos os níveis. Embora nos 
alegremos com essa tendência, precisa-
mos avaliar de modo crítico se estamos 
diluindo nossa identidade e missão evan-
gelística para acomodar o grande influxo 
de alunos de outras crenças. Precisamos 
também descobrir por que tantos mem-
bros da igreja não estão matriculando 
seus filhos e jovens em nossas escolas. 
Estatísticas revelam constante declínio 
na porcentagem de alunos adventistas em 
todos os níveis de ensino. Além disso, a 
proporção de professores de outras cren-
ças continua a aumentar. Até que ponto 
esses professores têm capacidade de 
ensinar importantes crenças adventistas 
aos nossos alunos? Nós administradores 
devemos também nos questionar se esta-
mos iniciando novos programas antes de 
termos os funcionários necessários.

• Atrair e atualizar educadores 
e líderes. A crescente complexidade 
de liderar e administrar as escolas de 
ensino básico e superior da igreja requer 
pessoas habilitadas e comprometidas 
com a missão educacional adventista. 
Há necessidade urgente de professores 
adventistas qualificados, que amem os 
alunos e realmente desejem a sua eterna 
salvação. Estamos nós cuidadosamen-
te selecionando e iniciando-os em sua 
carreira, bem como oferecendo salários 
adequados? Professores que já estão em 
nosso sistema precisam receber treina-
mento de qualidade no serviço para se 
manterem atualizados em suas matérias 
e em sua missão espiritual. Convenções 
bem planejadas, seminários sobre a inte-
gração fé-ensino, e oficinas fundamentais 
ajudarão. Educadores que demonstram 
habilidades de liderança cristã devem ser 
logo identificados por seus diretores, de-
partamentais e juntas diretivas, e devem 
receber oportunidades e apoio financeiro 
a fim de obterem atualização profissional 
e estarem prontos para assumir posições 
administrativas quando surgir vaga.

Educação Adventista do Sétimo Dia

Estatística Mundial — 31 de dezembro de 2009

 Escolas Professores Alunos
Fundamental 5 899     43 491     1 085 177
Médio 1 748     30 287        457 934
Escola Profissionalizante         47          612            8 076
Faculdades e Universidades      110     10 607        122 641

Totais 7 804     84 997     1 673 828
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Além disso, todas as juntas que diri-
gem nossos centros educacionais devem 
ser compostas de membros que valorizem 
a educação adventista, compreendam sua 
missão e desafios, tenham conhecimento 
de assuntos acadêmicos, questões finan-
ceiras e planejamento do futuro e, que 
ofereçam a sábia direção e o apoio que 
as escolas precisam. Membros da junta 
devem receber treinamento no serviço de 
modo a equipá-los para suas responsabi-
lidades. 

• Prover acesso a escolas adventis-
tas. A educação completamente cristã e 
academicamente superior será dispen-
diosa. Nossas escolas de ensino básico 
e superior devem oferecer essa qualida-
de enquanto atendem aos ascendentes 
padrões nacionais, crescentes exigências 
do governo, expectativas elevadas por 
parte de pais e alunos, e orçamentos 
restritos da igreja. Ao mesmo tempo, 
muitas famílias adventistas de recursos 
limitados sofrem para pagar a mensalida-
de de seus filhos, que suprirão salário dos 
professores, e contribuirão para atualiza-
ções, construções ou expansão de prédios 
escolares. Será que os pais adventistas re-
conhecerão que a salvação eterna de seus 
filhos está em jogo e farão os sacrifícios 
necessários para matriculá-los em escola 
adventista? Será que os líderes da igreja 
proverão apoio orçamentário adequado 
para a educação de nossas crianças e 
jovens? Será que todos os membros da 
igreja contribuirão regularmente com o 
dinheiro necessário para que todas as 
crianças e jovens adventistas possam 
receber os benefícios a longo prazo de 
estudar em escola adventista?

Conclusão
Sabe-se muito bem que a maioria das 

facetas da cultura contemporânea são 
adversas às crenças e valores cristãos. 
Alguns lares adventistas não são capazes 
de prover a formação equilibrada que os 
filhos e jovens necessitam. Sendo assim, 
escolas e universidades adventistas ofere-
cem aos alunos uma oportunidade única 
de desenvolver seus talentos divinos e 
prepará-los para vida útil enquanto estão 
sendo nutridos por professores e mento-
res adventistas, e estabelecer seu mais 
elevado alvo: vida eterna na Nova Terra.

A despeito de seus desafios, nossas 
instituições educacionais continuam a 
prover o melhor contexto para a formação 
de caráter semelhante ao de Cristo, para 
preparar alunos para níveis avançados 
e para alcançar seus alvos profissionais. 
Vários estudos têm demonstrado que 

quanto mais tempo um jovem frequenta 
uma escola ou universidade adventista, 
maior probabilidade terá de alcançar 
êxito acadêmico, formar um lar cristão e 
apoiar a missão adventista.5

Uma coisa está clara: Sem nossas ins-
tituições educacionais e seus dedicados 
professores, este mundo não veria uma 
igreja adventista do sétimo dia dinâmi-
ca, unificada e voltada para sua missão, 
avançando no preparo de pessoas para o 
reino de Deus.

Humberto M. Rasi, 
Ph.D., atuou como 
professor, editor e 
administrador em ins-
tituições adventistas e 
como diretor do depar-
tamento de educação 
da Associação Geral 
(1990-2002). Apesar 
de aposentado, ele 
continua a apresentar 
palestras, escrever e 
apoiar projetos educa-

cionais tais como Institute for Christian Teaching 
(http://ict.adventist.org), Foundation for Adventist 
Education (http://fae.adventist.org), Adventist 
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E
m abril de 2006, o departamen-
to de educação da Divisão da 
África Meridional-Oceano Índico 
(DAMOI) sofreu a trágica e súbita 

morte de seu diretor, Dr. Elden Gerald 
Kamwendo, que havia estado no escri-
tório por apenas três meses. A comissão 
executiva da DAMOI elegeu sua viúva, 
Dra. Ellah Kamwendo, para liderar a 
obra da educação na DAMOI. 

Naquele mesmo ano a sede da divisão 
foi transferida de Harare, Zimbábue, para 
Pretória, África do Sul.

A despeito desses desafios, o departa-
mento de educação da DAMOI avançou 
para cumprir sua declaração de missão: 
Garantir educação adventista de quali-
dade que abranja as dimensões espiri-
tuais, mentais, físicas e sociais do ser 
humano para uma vida produtiva aqui e 
no mundo por vir.

Cinco iniciativas da DAMOI 
aplicadas à educação

O departamento de educação da 
DAMOI coordena e supervisiona escolas 
para garantir sua aderência à declaração 
de missão através da implantação de 
cinco iniciativas:

1. Chamado aos diretores, professores 
e alunos para desenvolverem forte vida 
de oração intercessora e crescimento es-
piritual intencional através da comunhão 
pessoal diária (Colossenses 4:12).

2. Chamado para equipar diretores, 

professores e alunos com conhecimento 
e habilidades para “Exaltar a Cristo” 
e “Falar ao Mundo Sobre Cristo!” (2 
Timóteo 2:2).

3. Desafio para toda a comunidade es-
colar se envolver em evangelismo pessoal 
e público e edificação de membros, de 
acordo com os dons espirituais de cada 
pessoa (Zacarias 8:22, 23).

4. Desafio para todas as instituições 
educacionais se tornarem auto-suficien-
tes através da devida administração do 
tempo, talentos e tesouros (2 Crônicas 
31:9-12).

5. Desafio para as uniões construírem 
escolas com maior qualidade e/ou reno-
var escolas antigas, e manter a qualidade 
acadêmica (Ageu 2:8).

Novos projetos de construção
Escolas têm sido construídas com o 

apoio do departamento de missões da 
Associação Geral, ofertas para projetos 
especiais do décimo terceiro sábado, 
Maranatha e outras fontes.

• A Universidad de Montemorelos no 
México está ajudando a União Angola-
na a construir o Seminário Adventista 
de Bongo, em Huambo, depois de 30 
anos de guerra e destruição. Oficiais da 
divisão e da universidade pediram ao 
ministro do ensino superior de Angola 
permissão para operar a escola. Este, 
por sua vez, expressou prazer em aten-
dê-los dizendo que já estava mais do 
que na hora de fazê-lo.

• O Maranatha International construiu 
várias escolas primárias em Maputo e em 
outras partes de Moçambique.

• O ex-presidente da União de Malavi, 
Fred Wilson, supervisionou a construção 
do moderno residencial feminino e várias 
casas para funcionários no campus da 
Lake View em Malavi.

• A Adventist University Zurcher em 
Madagascar completou o residencial mas-
culino e ampliou o feminino e o refeitório. 
E novo bloco de salas de aula foi constru-
ído.

DAMOI — Divisão da África Meridional-Oceano Índico

Educação 
Adventista em 

Ação
E L L A H  K A M W E N D O

A equipe da Associação Adventista de 
Acreditação que visitou o Seminário de Beira, 
em Moçambique.



11REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA  •  31:2011

Escolas que foram colocadas em 
período de experiência devido à in-
fra-estrutura deficiente fizeram grande 
progresso. Em Malavi, a Mbwatalika 
Primary School (acreditada em 2009) 
construiu novas latrinas e novo refeitório, 
e está renovando o residencial masculino. 
Alunos da Nsambe Primary School que 
costumavam sentar-se no chão, agora têm 
carteiras e bancos para sentar.

Atividades estudantis
A Mogoditshane Adventist Primary 

School e a Little Lambs Preschool em 
Botsuana oferecem educação bem ampla 
que inclui atividades como natação e jar-
dinagem. Os alunos plantaram e cultivam 
milho.

Novas escolas
A União-Missão de Botsuana cons-

truiu a primeira escola de ensino médio 
no país – a Eastern Gate Academy, em 
Francistown, que ganhou reconhecimento 
oficial da igreja em fevereiro de 2009.

Programas de trabalho
A Matandani Secondary School, em 

Malavi, restaurou a horta e o pomar que 
estavam inativos por anos. Estão pro-
duzindo vegetais, feijões, açúcar, cana, 
milho e outros produtos para alimentar 
alunos e funcionários, e suficiente tam-
bém para vender à comunidade vizinha.

Evangelismo
“A Cruzada da Bendita Esperança” foi 

realizada em Tati Sidin Village, em Fran-
cistown, Botsuana, em outubro de 2008, 
pelas duas diretoras de departamento da 
DAMOI. Caroline Chola, diretora dos 
Ministérios da Criança e dos Ministé-
rios da Mulher, apresentou a mensagem 
principal, enquanto Ellah Kamwendo, 
diretora de educação, apresentou pales-
tras sobre saúde. As atividades diárias 
incluíram visitação na vila e verificação 
da pressão arterial. Dezesseis pessoas 
foram batizadas.

Renovação de acreditação das 
instituições

 Cinco instituições de ensino superior 
foram avaliadas pela Associação Ad-
ventista de Acreditação (AAA) com os 
seguintes resultados:

• A Zambia Adventist University, na 
Zâmbia – status de candidatura prolonga-
do por mais dois anos.

• Solusi University, em Zimbábue – sta-
tus de acreditação regular prolongado por 
quatro anos.

• Helderberg College, na África do Sul 
– status de acreditação regular prolongado 
por cinco anos.

• Seminário de Beira, em Moçambique 
– status pendente, sujeito a acreditação 
como faculdade.

• Adventist University Zurcher, em Ma-
dagascar – status de acreditação regular 
prolongado por três anos. 

A Helderberg Primary School e a 
Helderberg High School (África do Sul) 
receberam classificações, foram elevadas 

e tiveram o status de acreditação prolon-
gado para cinco e quatro anos, respecti-
vamente. Depois da avaliação do Sedaven 
High School, em 2009, professores, 
alunos e pais ficaram empolgados porque 
a instituição finalmente readquiriu seu re-
conhecimento oficial como escola adven-
tista, depois de longo período possuindo 
apenas acreditação governamental.

Pela primeira vez, durante este quin-
quênio, algumas escolas de ensino fun-
damental e médio na União da Zâmbia 
estavam prontas para avaliação. Cinco 
escolas receberam acreditação regular. 
Quando a equipe de visitação chegou à 
Mupapa Secondary School, em Ndola, 
um ex-aluno, Evangelist Ernesto Ricci, 
estava realizando uma semana de ênfase 
espiritual.

Reconhecimento por tempo de 
serviço

De 30 de maio a 1° de junho de 2008, 
em Blantyre, a diretora de educação da 
União do Malavi, Margaret Masamba, os 
oficiais, professores e alunos de escolas 
adventistas da união em todo o Malavi 
se reuniram para promover a educação 
adventista. A cento e dezenove professo-
res foram conferidos buttons de cinco a 
40 anos de serviço. No domingo, a ilustre 
Ministra de Educação do governo de Ma-
lavi, Sra. Olive Masanza, foi a convidada 
de honra do evento.

Atualização de professores e líderes
A cada ano, a DAMOI provê bolsas de 

estudo para que as uniões possam enviar 
professores e diretores a fazerem estu-
dos avançados. Só em 2008, a DAMOI 
patrocinou o estudo de 221 educadores 
no Adventist International Institute of 
Advanced Studies (Filipinas), na Adven-
tist University of Africa (Quênia), e no 
Helderberg College (África do Sul).

A Adventist University of Africa 
(AUA), instituição da Associação Geral 
inaugurada em 2006, tem sua sede em 
Nairóbi, Quênia. Atualmente, a AUA 
possui centros de aprendizado em três 
divisões da África. O centro da DAMOI 
foi aberto na Solusi University, porém, foi 
transferido para a Helderberg University, 
na África do Sul.

Eventos especiais
A despeito de condições adversas em 

Zimbábue, em 2008 a Solusi University 
realizou uma de suas maiores formatu-
ras, conferindo diplomas a 998 alunos. 
Três pessoas que haviam desempenhado 
papel importante no desenvolvimento 

Em Gabarone, Sul de Botsuana, alunos da Mogoditshane Adventist Primary School durante recreação 
na piscina com o diretor da escola.
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da universidade receberam diplomas 
honorários.

Desafios da educação adventista na 
DAMOI

Aumento de matrículas
A educação adventista está lutando em 

Zimbábue, a despeito de severos proble-
mas econômicos e políticos. Quando os 
professores das escolas públicas entraram 
em greve, muitos alunos vieram para nos-
sas escolas. Por esta razão, a Tshabanda 
Elementary School, por exemplo, agora 
matricula mais de 1.000 alunos. Em 
Angola, a igreja está crescendo tão rápido 
que, à medida que as pessoas buscam 
progredir através da educação, as salas 
de aula ficam superlotadas. Logicamente, 
o rápido crescimento cria seu próprio 
desafio – prover instalações adequadas e 
empregar funcionários qualificados.

Escassez de professores adventistas 
qualificados

Os desafios políticos e econômicos 
em todo o território da DAMOI têm 
causado a drenagem de professores em 
nossas escolas, resultando no emprego de 
algumas pessoas não qualificadas e não 
adventistas. Como a maioria dos alunos 
e professores em nossas escolas não é 
adventista, constante esforço é necessário 
para criar ambiente saudável no campus 
de modo a eliminar comportamentos, 
adornos e expressões de linguagem que 
não refletem valores adventistas.

Efeitos da HIV e AIDS
Como resultado do grande índice de 

infecção HIV e AIDS na maioria dos pa-
íses da DAMOI abaixo do Saara, milhões 
de jovens morreram, deixando milhares 
de órfãos para sustentarem a si mes-
mos. Algumas uniões estão construindo 
orfanatos para cuidar dessas crianças e 
aliviar o peso dos jovens que se torna-
ram guardiões de seus irmãos. Muitas 
das nossas escolas estão alimentando 
e educando esses órfãos, o que exaure 

ainda mais os limitados recursos das 
instituições.

Barreiras de linguagem
A DAMOI enfrenta o desafio de 

alcançar seu território constituinte em 
três idiomas principais – inglês, francês e 
português – o que torna difícil e dispen-
diosa a partilha de importante informa-
ção e currículo com as uniões.

 Acreditações extintas
Desde 2005, apenas cerca de 16 por 

cento das 324 escolas da DAMOI foram 
avaliadas. Algumas perderam sua acredi-
tação por falta de manutenção. Por essa 
razão e devido à deterioração de infra-
estrutura, de funcionários e programas 
acadêmicos, muitas escolas estão abaixo 
do padrão.

Planos para o próximo quinquênio
• Acreditar mais escolas e assim 

assegurar funcionários, infra-estrutura e 
programas acadêmicos de boa qualidade. 
O alvo do departamento de educação da 
DAMOI é permitir que apenas instituições 
plenamente acreditadas se identifiquem 
como escolas adventistas.

• Incentivar as instituições adventistas a 
assinar a Revista de Educação Adventista 
para professores e bibliotecas, e incentivá-
los a ler a publicação.

• Instar com os educadores para que 
integrem aulas de Bíblia com experiências 
da vida.

• Exigir que diretores escolares de-
senvolvam, implantem e avaliem o Plano 
Espiritual Mestre para suas escolas.

• Incentivar instituições educacionais 
a realizarem pelo menos duas semanas 
de oração ao ano, bem como reuniões 
semanais de oração e culto vespertino, 
e patrocinar clube de Desbravadores e 

A primeira formatura na Adventist University of Africa, em Nairóbi, Quênia, 7 a 9 de agosto de 2009.

programa jovem.
• Incentivar professores e alunos a 

inscreverem o maior número possível de 
alunos não adventistas nos cursos de A 
Voz da Profecia.

• Estabelecer indústrias viáveis e pro-
gramas de trabalho e estudo para capacitar 
alunos e escolas a se tornarem auto-sufi-
cientes e oferecerem bens consumíveis à 
comunidade local. 

• Incentivar administradores escolares 
a atualizarem as instalações e infra-estru-
turas, e a considerarem com seriedade a 
higiene e manutenção.

• Distribuir o “Guia de Estudo de Dez 
Lições Para o Livro Educação”, de Ellen 
G. White, a fim de prover orientação sobre 
a filosofia adventista da educação.

• Continuar a trabalhar na adaptação 
do currículo de Bíblia da Divisão Nor-
te-Americana para uso nas escolas da 
DAMOI.

Ellah Kamwendo é 
diretora de educação 
da Divisão da África 
Meridional-Oceano 
Índico da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, em 
Pretoria, África do Sul.

Moderno laboratório de computação no 
Heidelberg High School, em Capetown, África 
do Sul.
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A 
despeito dos desafios enfrentados 
no território da Divisão Centro-
Leste Africana (DCLA) — como 
a escassez de recursos e recentes 

guerras em Burundi, na Republica Demo-
crática do Congo, e no norte da Uganda 
— o Senhor tem garantido o êxito de 
vários novos empreendimentos educacio-
nais e o desenvolvimento da maior parte 
das instituições. A DCLA (composta dos 
países Eritréia, Etiópia, Djibuti, Somá-
lia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, 
Burundi e República Democrática do 
Congo) opera uma faculdade e cinco uni-
versidades, bem como várias escolas de 
ensino médio e fundamental. Este relató-
rio salienta alguns dos principais progra-
mas e desenvolvimentos do quinquênio.

Planejamento e consultoria 
educacional

A reunião de consultoria de junho de 
2006, na qual participaram os direto-
res de educação de todas as uniões da 
DCLA e representantes universitários 
da divisão, estabeleceu o ritmo para o 
quinquênio. Entre os facilitadores estava 
o líder educacional da igreja mundial, C. 
Garland Dulan. O plano estratégico da 
DCLA para a educação foi lançado para 
guiar todas as atividades deste período. 
Grande ênfase foi dada à função e envol-
vimento do departamento de educação 
no evangelismo e edificação de membros, 
desenvolvimento de recursos humanos e 

DCLA — Divisão Centro-Leste Africana

Consolidando com 
Força e Esperança a 

Despeito dos Desafios
H U D S O N  K I B U U K A

treinamento de liderança, colaboração e 
melhoria na qualidade da educação.

Seminário e manual para membros 
da Comissão Diretiva

Na área de treinamento de liderança, 
um dos destaques durante o período 
foi o seminário para membros da mesa 
em Nairóbi, em 2007, que instruiu os 
participantes sobre sua parte e função, 
e assuntos relacionados. Todas as seis 
instituições de ensino superior da DCLA 
estavam representadas, juntamente com 
oficiais da união e diretores de educação. 
Como resultado, foi publicado um manu-
al para membros da Comissão Diretiva. 

Convenções do ensino superior
Outra importante meta do quinquênio 

foi melhorar a colaboração e cooperação 
entre as instituições. Para ajudar a alcan-
çar isto, a DCLA conduziu reuniões para 
todas as faculdades e universidades em 
2007, 2009 e 2010. Conforme os líderes 
das instituições se reuniram com seus 
colegas, passaram a apreciá-los melhor 
e a aprender com eles. Essas reuniões 
também exploraram maneiras pelas quais 
a instituição pode compartilhar funcioná-
rios através de programa de intercâmbio. 
Todas as escolas agora adotaram um 
calendário acadêmico semelhante, o que 
facilitará o intercâmbio de professores. 
A University of Eastern Africa, Baraton 
(UEAB), no Quênia, já ofereceu este 

serviço a outras universidades.

Convenção de professores da DCLA
A convenção de professores da DCLA, 

em 2008, foi a primeira desde que a 
DCLA foi organizada em 2002. Mais 
de 650 participantes de todas as uniões 
e universidades da divisão se reuniram 
na UEAB de 27 a 30 de agosto. Entre os 
facilitadores estavam o diretor de edu-
cação da Associação Geral, C. Garland 
Dulan, o diretor associado, John Fow-
ler, o vice-presidente para educação da 
Divisão Norte-Americana, Larry Black-
mer, o presidente da DCLA, e outros. Os 
tópicos abrangeram desde a filosofia da 
educação adventista à administração de 
finanças pessoais e ao abuso de drogas e 
HIV/AIDS. As sessões em grupo prove-
ram tempo adicional para considerações 
produtivas. A convenção foi oficialmente 
aberta pelo Ministro de Educação do 
Quênia, o ilustre professor Sam Ongeri, o 
qual mencionou em seu discurso que sua 
experiência no Bugema Missionary Col-
lege (agora Bugema University) moldou 
o modo como trabalha. Ele instou com 
os professores para se lembrarem que seu 
trabalho é muito importante para moldar 
a futura sociedade.

Essa convenção preencheu vários dos 
principais alvos para o período, incluindo 
colaboração, treinamento e aprendizado 
através de excursões.
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Seminário de integração fé-ensino 
e conferência de fé, criação e 
ciências

Para fortalecer a fé dos alunos e 
professores, a DCLA continua a apoiar 
seminários de integração fé-ensino, tanto 
internacional bem como localmente. Em 
novembro de 2009, a DCLA foi anfitriã 
da conferência de fé, criação e ciências 
com o Geoscience Research Institu-
te (GRI). Líderes da igreja, pastores, 
professores de religião e ciências, bem 
como alguns criacionistas convidados 
participaram na revisão de assuntos que 
desafiam a crença da igreja na criação em 
sete dias literais. A reunião reafirmou a 
fé dos participantes na história bíblica 
da criação. Os facilitadores foram Jim 
Gibson, diretor do GRI; e Ben Clausen, 
cientista e pesquisador do GRI.

Reuniões evangelísticas 
para líderes estudantis das 
universidades da DCLA

Em setembro de 2009, o departamento 
de educação da DCLA participou do ano 
especial do evangelismo envolvendo os 
líderes estudantis e preceptores de suas 
universidades em campanha evangelística 
no norte da Uganda, território que está se 
recuperando da devastação causada por 
duas décadas de guerra. Para estimular o 
interesse no evangelismo e prover opor-
tunidade de companheirismo, o depar-
tamento decidiu oferecer a 35 alunos o 
treinamento de liderança e oportunidade 
para discutir como colaborar um com o 
outro. Os alunos também participaram de 
serviço comunitário na cidade e oraram 
sobre vários tipos de pedidos de oração e 
desafios. O Senhor respondeu de maneira 
miraculosa. A campanha evangelística 
que resultou em 147 batismos foi condu-
zida em três diferentes locais na cidade 
de Lira. Um dos principais oradores foi a 
jovem estudante, Elizabeth A. Ouma.

Concílio Inter-Universitário
Como reconhecimento pela contribui-

ção das instituições adventistas de ensino 
superior, o Concílio Inter-Universitário 
da África Oriental, corpo acadêmico in-
tergovernamental que supervisiona todas 
as universidades da região, convidou as 
universidades adventistas do território 
para serem membros e participarem ple-
namente em suas atividades. A University 
of Eastern Africa, em Baraton, a maior 
e mais antiga universidade particular da 

região com forte base em ciências, foi 
destacada de modo notável em recente in-
formativo do Ministério de Educação do 
Quênia, a primeira vez que uma universi-
dade particular é reconhecida na região.

Escola de idiomas de Djibuti
O Djibuti é um dos territórios não 

penetrados da DCLA e área difícil de 
ser penetrada de modo convencional. 
A educação sendo o braço direito do 
evangelho, resolveu-se encontrar um 
professor de inglês voluntário, já que este 
território que faz fronteira com países de 
fala inglesa quer aprender inglês. Amita 
Kamsuon está atualmente ensinando 
aproximadamente 20 alunos na proprie-
dade da clínica odontológica adventista. 
Um aluno indicou o desejo de estudar 
teologia, e planos estão sendo feitos para 
ajudá-lo a concretizar seu sonho.

Outras escolas em áreas difíceis
Outras escolas foram ou estão sendo 

estabelecidas em lugares como Moyale, 
no norte do Quênia, e Aru no nordeste 
da República Democrática do Congo 
(RDC). Moyale é região árida no norte 
do Quênia, fazendo fronteira com a 
Etiópia e a Somália, onde não há cristãos. 
A Associação Central do Quênia, com 
apoio da DCLA, estabeleceu uma escola 
que é muito apreciada pela comunida-
de. Em Aru, região habitada pela tribo 
nua da RDC, onde existem bem poucas 
escolas, fundos foram angariados para 
se estabelecer escola técnica e oferecer 
habilidades profissionais aos jovens. Em 
2009, seu primeiro ano, a escola matri-
culou mais de 70 alunos. Muitos estão 
esperando a abertura de dormitórios para 
que possam vir à escola.

Acima: Participantes da Convenção do Ensino Superior.

Aula na Djibuti Language School.

Alunos do ensino fundamental da Advent Hill 
School se apresentam na cerimônia de abertura 
da escola em 2008.
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Avaliações e acreditações
Como indicador de melhoramento na 

qualidade das instituições da DCLA, vá-
rias escolas de ensino médio e superior se 
qualificaram para acreditação. Todas as 
seis faculdades e universidades possuem 
acreditação denominacional e governa-
mental. O primeiro programa de Ph.D. 
em universidade adventista na África foi 
aprovado e lançado na UEAB em 2008. 
A universidade já oferece vários diplo-
mas de pós-graduação em colaboração 
com a University of Kwa Zulo, Natal, 
África do Sul. A Adventist University of 
Central África, em Ruanda, mudou-se 
para nova localidade em Kigale, Ruan-
da, em 2008, pois o antigo campus foi 
destruído em 1994.

Patrocínio e atualização
Para desenvolver líderes e recursos 

humanos, a divisão proveu mais de 250 
bolsas de estudos. Muitos dos receptores 
já estão atuando em vários níveis da igre-
ja, inclusive na administração. Isto inclui 
mais de 60 formandos patrocinados para 
curso de mestrado em teologia e lideran-
ça na Adventist University of Africa.

Planos extraordinários de dízimo
Como resultado de fundos “extraordi-

nários de dízimo” recebidos da Associa-
ção Geral, mais de 100 pessoas na DCLA 

e Burundi receberam treinamento minis-
terial através de planos de extensão perto 
de seu local de trabalho, em Kinshasa, 
Kananga, Lubumbashi e Bujumbura. A 
atualização teria sido quase impossível se 
os receptores tivessem que fazer longas 
e cansativas viagens para campi univer-
sitários longe de seus lares. Até agora 
estes países e territórios tinham poucos 
pastores treinados. Os alunos planejam 
concluir seus estudos em 2012.

Batismos e semanas de oração
Escolas da DCLA relatam 7.862 batis-

mos em 2005, 5.146 em 2006, 9.747 em 
2007, 5.481 em 2008 e 10.812 em 2009. 
O número de batismos em 2009 foi mais 
elevado porque todas as escolas estavam 
envolvidas no ano especial do evangelis-
mo.

Vários alunos foram batizados como 
resultado de semanas de oração conduzi-
das pelo diretor de educação da DCLA. 
A University of Eastern Africa, em Ba-
raton, continua a realizar programas de 
evangelismo nas escolas secundárias da 
vizinhança, resultando em cerca de 700 
batismos por ano.

O testemunho do piloto da RDC
As pessoas por vezes perguntam: “A 

educação adventista ainda vale a pena?” 
Ou dizem que ela é muito “cara”. A 
seguinte história mostra que o preço 
ainda vale a pena e continuará enquanto 
continuarmos a cumprir o mandato do 
evangelho.

Um piloto de pequeno avião que voa 
entre a RDC e Uganda estava quase le-
vantando vôo, certa manhã em 2009, com 
vários membros da comissão diretiva da 
Universidade Lukanga, quando percebeu 
problema mecânico a bordo. Depois de 
explicar a razão do pequeno atraso ele 
perguntou: “Vocês são pastores? Vocês 
se parecem com pastores.” O presidente 
da divisão respondeu de modo afirmativo. 
Quando o piloto perguntou onde o grupo 
estava indo, o presidente lhe disse que es-
tava indo para Lukanga. O piloto sorriu, 
explicou que havia frequentado a escola 

de ensino médio em Lukanga antes de 
ir para os EUA para seu treinamento de 
aviação, e que tinha aprendido a orar e 
a estudar a Bíblia enquanto estudava lá. 
Então ele lhes mostrou sua Bíblia, di-
zendo que sempre a levava consigo e fre-
quentemente a estudava com seus filhos 
quando estava em casa. Apesar de não 
ser adventista, ele disse que se comporta 
como tal e tem falado a seus co-pilotos 
e amigos sobre o bom estilo de vida que 
aprendeu em Lukanga, inclusive sobre 
os perigos do fumo. Ele falou de vários 
professores e pastores que lhe haviam 
ajudado a moldar a vida.

Assim, a semente foi plantada há mui-
to tempo por professores em Lukanga e 
ainda está crescendo. Por causa do tempo 
que os alunos passam com os professores, 
eles aprendem muitas coisas que deixam 
impressão duradoura.

Ao olharmos para o modo como o 
Senhor nos liderou no passado, conti-
nuamos a louvá-Lo por Sua direção e 
bênçãos, e olhamos para o futuro com 
esperança.

Hudson Kibuuka era 
diretor de educa-
ção para a Divisão 
Centro-Leste Africana 
em Nairóbi, Quênia 
quando escreveu este 
artigo.

Novo prédio acadêmico na Adventist University 
of Central Africa.

Ted Hoareu, piloto chefe da TMK Air Commuter.
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A 
maior parte dos 22 
países da Divisão 
Centro-Oeste Afri-
cana (DCOA) está 

localizada na área conhecida 
como Janela 10/40, região 
do Hemisfério Leste entre 
os graus 10 e 40 ao norte da 
linha do Equador, com sérios 
desafios socioeconômicos e a 
menor presença de cristianis-
mo no planeta. Sendo assim, 
a educação nesse território é 
um dos principais meios de 
desenvolvimento e avanço 
social. Apesar de a DCOA 
estar classificada em sétimo 
lugar em número de membros 
entre as 13 divisões da igreja 
mundial, está em segundo lugar em nú-
mero de alunos matriculados nas escolas 
adventistas.

A DCOA possui escolas de educação 
infantil e ensino fundamental em 20 
países; escolas de ensino médio em 10 
países; e instituições de ensino superior 
em três países. Através da educação de 
qualidade centralizada em Cristo, essas 
escolas batizaram mais de 10.900 pessoas 
neste quinquênio.

Realizações
O programa educacional da DCOA 

cresceu significativamente entre 2005 e 
2009: escolas, de 955 para 1.232 (29 por 

cento); professores, de 7.359 para 9.652 
(31 por cento); alunos, de 214.046 para 
252.688 (18 por cento). O crescimento 
ocorreu em toda a divisão inspirado 
pelo tema “Educação para Redenção e 
Restauração”. As principais realizações 
incluem:

Integração Fé-Ensino (IFE)
Como verdadeiramente cremos que 

“no mais alto sentido, a obra da educação 
e da redenção são uma” (Ellen G. White. 
Educação, p. 30), professores da DCOA 
fielmente transmitem fé e valores bíblicos 
através de cada atividade educacional. 
Para capacitá-los a fazê-lo de modo 

eficiente, a divisão regularmente 
oferece seminários de IFE sobre 
a filosofia educacional adventista, 
ambientes e métodos para ensino 
e aprendizado eficazes, discipli-
na, fé e ciências.

Os assuntos são divulgados no 
portal eletrônico para que profes-
sores possam acessá-lo e pedir 
materiais de apoio. O compro-
misso por parte dos professores e 
alunos de servir ao Deus Criador 
e à humanidade é evidente. As 
escolas da DCOA também são 
reconhecidas nacional e interna-
cionalmente por suas realizações 
acadêmicas e pela disciplina 
moral dos alunos.

Babcock University (BU)
A Babcock University (Nigéria) possui 

5.850 alunos, 248 professores, e 30 cur-
sos universitários nas áreas de pedagogia 
e humanas, administração e ciências 
sociais, ciência e tecnologia, e direito e 
segurança.

O campus está florescendo com ins-
talações modernas, e o forte impacto da 
BU, da vida espiritual à acadêmica, fez 
dessa universidade a “porta-bandeira” da 
Nigéria. A BU inclui IFE nas reuniões de 
planejamento do corpo docente no início 
de cada semestre; e em 2009 foi anfitriã 
do seminário especial de IFE para todos 
os funcionários, tanto professores como 

DCOA — Divisão Centro-Oeste Africana

Educação para 
Redenção e 
Restauração

C H I E M E L A  I K O N N E

Reitor da Babcock University (extrema direita) homenageia os 
facilitadores dos seminários de Integração Fé-Ensino.
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os não acadêmicos. Devido a essas e 
outras atividades evangelísticas, a BU 
batiza 600 pessoas a cada ano, em sua 
maioria alunos.

Além de sua excelência acadêmica e 
espiritual, a BU é uma fonte nigeriana de 
“orgulho acadêmico” e está constante-
mente conquistando renome internacio-
nal. Entre as realizações que têm dado 
à BU amplo reconhecimento estão as 
seguintes:

Ambiente cristão de apoio para desen-
volvimento integral e harmonioso.

Relacionamentos de colaboração com 
entidades profissionais que permitem 
que seus alunos se qualifiquem para 
certificação profissional antes mesmo de 
se formarem.

Ensino e pesquisa de qualidade: mui-
tos formandos da BU se desempenham 
com distinção, e em 2008 os membros do 
corpo docente da BU se classificaram em 
segundo lugar em projetos individuais de 
pesquisa em universidades nigerianas.

Reconhecimento nacional da escola 
de medicina e acreditação do curso de 
direito.

Construção de centro médico bem 
equipado com 185 leitos para apoiar a 
área médica.

Relacionamento forte e cordial com 
comunidades constituintes, incluindo 
pais de alunos, que financiaram o grande 
projeto de água que fornece água potável 
para a universidade, e o estádio de espor-
tes da BU com capacidade para 10.000 
pessoas.

Valley View University (VVU)
A Valley View University é a primeira 

universidade particular a ser estabeleci-
da em Gana e a única que recebeu seu 
alvará diretamente do presidente do país. 
Além disso, em maio de 2007, durante 
a celebração de 50 anos de independên-
cia de Gana, o então Presidente John 
Agyekum Kufuor concedeu ao presidente 

da VVU, Seth A. Laryea, a “Order of the 
Volta-Officer Division” por sua contri-
buição para o desenvolvimento do ensino 
particular superior em Gana. Em 2009, a 
VVU tinha 3.279 alunos e 130 membros 
do corpo docente, e oferecia 17 cursos 
nas áreas de artes, ciências, educação e 
administração de empresa. A VVU está 
influenciando grandemente sua comuni-
dade através de:

Forte programa de evangelismo para 
comunidades da África Ocidental que 
resulta em cerca de 500 batismos por ano.

Seu status como o campus com mais 
notável planejamento e desenvolvimento 
ecológico da África, sendo anfitrião do 
Centro para Estudos Ecológicos, patroci-
nado pelo Ministério do Meio Ambiente 
da Alemanha.

Desempenho acadêmico elevado. Em 
2008, quatro alunos da VVU se qualifica-
ram nacionalmente em nível continental 
no “Zain Africa Challenge”, realizado em 
Kampala, Uganda. Cada aluno recebeu 
um prêmio em dinheiro equivalente a 50 
por cento do estipêndio de um semestre, 
e a universidade recebeu 10.000 dólares 
em equipamento audiovisual.

Liderança em tecnologia de comuni-
cação e informação (ICT, em inglês).  A 
Exposição de ICT exibe anualmente soft-
wares criados pelos alunos para várias 
organizações do país.

Atração de alunos de muitos países 
(25 em 2009), que faz da VVU centro 
para intercâmbio e conhecimento  cultu-
ral.

Adventist University Cosendai (AUC)
Com matrículas de aproximadamen-

te 250 alunos e 20 membros no corpo 
docente em 2005, a Adventist University 
Cosendai matricula atualmente mais de 
470 alunos, e conta com 37 membros no 
corpo docente. Cursos na área de educa-
ção e enfermagem foram acrescentados 
aos já existentes (opções em contabili-
dade, administração e finanças), manu-
tenção de computadores, engenharia de 
softwares, teologia, e administração da 
igreja. Um complexo moderno de salas de 
aula e residenciais para rapazes e moças 
está sendo construído. A AUC alcança de 
modo eficaz a sua comunidade com:

Amor e cuidado cristãos através do 
evangelho da salvação e do serviço.

Educação na área de saúde a fim de 
capacitar as pessoas para desfrutarem 
de boa saúde e vida longa.

Professores e formandos competentes 
que demonstram os valores da educação 
adventista.

Escolas de ensino fundamental nas 
uniões

Como suas universidades, as escolas 
de ensino básico na DCOA estão causan-
do notável impacto nas comunidades. Os 
destaques das seis uniões dão evidências 
de suas realizações:

União-Missão Central Africana 
(UMCA): Nossas escolas continuam 
a distinguir-se acadêmica bem como 
espiritualmente. A matrícula aumentou 
de 15.001 em 2005 para 21.512 em 2009. 
Evidências da influência de nossas esco-
las na comunidade são:

Líderes nacionais na maioria dos 
países da UMCA visitam e expressam, 
publicamente e por escrito, apreciação 
por nossas escolas; alguns enviam seus 
filhos a essas escolas.

Entre os que se batizaram nas esco-
las estão 12 professores que não eram 
adventistas.

União-Missão Leste da Nigéria 
(UMLN): O número de matrículas em 
nossa mais jovem união cresceu de 8.428 
em 2005 para 11.149 em 2009. Suas reali-
zações acadêmicas de destaque incluem:

O êxito acadêmico no Adventist 
Secondary Technical College (ASTEC) 
atinge a média de 98 por cento. Três 
alunos da ASTEC receberam o prêmio 
Stanbic-IBTC 2008 por excelência na 
língua inglesa e em matemática no exame 
de certificação do ensino médio.

O primeiro lugar na competição de 
redação Professor Nagel foi conquistado 
por um aluno da ASTEC.

A Adventist Technical Secondary 
School Ebem Ohafia recebeu aprovação 
do governo estadual por seu programa na 
primeira vez que se inscreveu – evidência 
de que o governo reconhece o efeito posi-
tivo da instituição na comunidade.

Escolas da UMLN batizaram 1.094 
alunos e professores entre 2005 e 2009.

União-Missão Noroeste Nigeriana 
(UMNN): O número de matrículas em 
2009 foi de 3.399.

As escolas da UMNN batizaram mais 
de 199 alunos entre 2005 e 2009.

Seus alunos têm se desempenhado 
muito bem em uma variedade de compe-
tições e exames regionais e nacionais.

A Numan Adventist Secondary School 
ficou em primeiro lugar da região em 
desfile no Dia da Criança em 2009.

União-Associação de Gana (UG): 
Mais de 65 por cento dos alunos do 
ensino fundamental estão nesta União 
(148.115 em 2009).

As Junior Secondary Schools de 
Bekwai e Yembi alcançaram a primeira 

Participantes do Seminário de Integração Fé-
Ensino, Camarões.
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colocação acadêmica em seus distritos 
em 2008.

A Agona Seventh-day Adventist 
Secondary School ganhou o campeonato 
regional de vôlei em 2008.

O clube de evangelismo da Takoradi 
Secondary School abriu nova igreja na 
cidade.

O governo de Gana continua a colabo-
rar conosco como parceiros na educação.

Aproximadamente 650 alunos foram 
batizados por influência de nossas escolas 
entre 2005 e 2009.

União-Missão do Sahel (UMS): 
O número de matrículas foi de 7.038 
em 2009. Muitos pais e comunidades 
testemunham da influência positiva da 
educação adventista sobre seus filhos. 
Escolas adventistas em Burquina Faso, 
Guiné Bissau, Mali e Senegal receberam 
premiações das autoridades nacionais 
de educação em reconhecimento por seu 
êxito acadêmico, qualidade de instrução, 
liderança e higiene.

União-Missão Oeste-Africana 
(UMOA): Em 2009, o número de matrí-
culas foi de 48.663. Estamos reconstruin-
do escolas adventistas após muitos anos 
de guerras destrutivas nos dois principais 
países da união – Libéria e Sierra Leão.

Nossas escolas na Gâmbia atraem 
grandemente a população muçulmana.

O êxito acadêmico em nossas escolas 
de ensino médio na Libéria alcançou a 
média de 76 por cento – uma das mais 
elevadas no país.

As escolas da UMOA relatam o batis-
mo de 540 pessoas em 2008 e 2009.

Departamento de educação da 
DCOA:

Além de supervisão geral e liderança 

nos seminários IFE, o efeito da liderança 
da divisão está sendo sentido em todo seu 
território através das seguintes iniciati-
vas:

Programa de doutorado em ministério 
em convênio com a Andrews University 
(Michigan, USA) na qual 34 pastores 
completaram com êxito seus estudos em 
2009.

Programa multilateral de bolsas de 
estudos com a meta de financiar 35 pro-
fessores e 25 pastores vindos de países da 
janela 10/40 da DCOA para cursarem o 
ensino superior.

Projeto de bolsas de estudos que 
capacitará as universidades da DCOA a 
enviarem membros do corpo docente à 
Andrews University para estudos de pós-
graduação.

Cursos de ensino médio americano e 
GED (supletivo) através da Griggs Inter-
national Academy, que têm beneficiado 
centenas de adultos.

Desafios
Nossos maiores desafios:
Aumentar o número de alunos adven-

tistas e, principalmente, de professores 
adventistas.

Melhorar as instalações educacionais e 
os equipamentos.

Tornar a educação adventista mais 
acessível.

Ganhar a cooperação dos governos, 
que frequentemente impõem seus regula-
mentos seculares em nossas escolas.

Melhorar o conhecimento religioso e 
cultural.

Planos para o futuro
A integração fé-ensino continuará a 

ser a “assinatura” dos nossos programas 
educacionais, e temos planos de moderni-
zar nosso portal eletrônico com exemplos 
de tópicos curriculares. Pela graça de 
Deus, nossas universidades expandirão 
seus programas de ensino superior e 
começarão programas de pós-graduação 
durante o próximo quinquênio, com a 
visão de se tornar marca de referência 
para a excelência na educação adventista. 
De igual modo, nossas escolas de ensino 
fundamental continuarão a crescer à me-
dida que buscarmos estabelecer escolas 
adventistas nos dois países (Mauritânia e 
Congo Brazzaville) que atualmente não 
as possuem. Continuaremos, também, 
trabalhando para superar nossos desafios.

Expressamos nossa sincera grati-
dão aos departamentos de educação da 
Associação Geral e da Divisão Norte-
Americana, Andrews University e Griggs 
University, e a todos os parceiros na edu-
cação adventista pelo incentivo e apoio.

Chiemela Ikonne é di-
retor de educação para 
a Divisão Centro-Oeste 
Africana da Igreja 
Adventista do Sétimo 
Dia, em Abidjan, Costa 
do Marfim.

Música especial na Adventist University Cosendai, Camarões.



19REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA  •  31:2011

A 
educação adventista na Divisão 
Euro-Africana (DEA) enfrentou 
constantes desafios e recebeu 
contínuas bênçãos durante o últi-

mo quinquênio (2005-2010). A despeito 
das dificuldades e problemas, nossas 
instituições têm tido êxito em criar novos 
programas, desenvolver novos projetos, e 
aproveitar novas oportunidades.

DEA — Divisão Euro-Africana

Oportunidades, 
Bênçãos e 
Desafios

R O B E R T O  B A D E N A S

Novos desenvolvimentos
Na Romênia, a educação infantil está 

atingindo novos marcos. Durante os últi-
mos cinco anos, o número de programas 
adventistas de pré-escola no país subiu 
para 56, com mais de 1.000 crianças 
matriculadas, muitas delas vindas de 
lares não adventistas. Essas escolas pro-
verão alunos para uma rede de escolas de 

ensino fundamental que eventualmente 
expandirá a matrícula em nossas três es-
colas de ensino médio, as quais batizam 
uma média de 100 alunos por ano.

A construção de novo prédio escolar 
para nossa escola de ensino fundamental 
na bela ilha de Madeira (Portugal), ligada 
a um centro comunitário, realçará a ima-
gem da Igreja Adventista e proporcionará 
grande apoio para a obra assistencial e 
de evangelismo. A “Oficina de Talento”, 
programa extracurricular em Lisboa, tem 
gerado grandes expectativas. Ela ensina 
música e seis outras atividades extracur-
riculares, e oferece aconselhamento a 
pais e crianças necessitadas.

Depois de funcionar por muitos anos 
no prédio da igreja, em julho de 2009 a 
escola “A bis Z” de Zurique (Suíça) abriu 
novo complexo em área verde fora da 
cidade.

A Universidade Adventista de Frieden-
sau (Alemanha) possui reconhecimento 
do estado, recentemente renovado, para 
os programas de teologia e serviço social. 
Há pouco tempo conseguiu ampliar os 
benefícios de sua acreditação governa-
mental oficial para os departamentos 
de teologia da Universidade Adventista 
da França e o Seminário Teológico de 
Sazava (República Checa). Um acordo 
com a Escola de Enfermagem Waldfrie-
de, em Berlim (Alemanha) resultará em 
novo programa de B.A. em Enfermagem. 
O Friedensau recentemente acrescentou 

Alunos da Escola Adventista de Ensino Fundamental Oliveira do Douro, em Portugal, desfrutam de 
Semana de Oração.
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dois novos programas em inglês: Mestra-
do de Artes em Ciências Sociais Interna-
cionais e Mestrado em Teologia, ambos 
atraindo alunos internacionais.

Em junho de 2009, a Faculdade Ad-
ventista Italiana em Villa Aurora (perto 
de Florença) recebeu acreditação do esta-
do para seus cursos de teologia, incluindo 
M.A. em Religião com duas ênfases: 
Religião, Direitos e Sociedade; e Cuida-
do Pastoral da Família. Em setembro de 
2009, o Instituto Teológico Adventista em 
Cernica (Romênia) recebeu acreditação 

do estado para seus cursos de teologia. 
Sua Faculdade de Assistência Social 
também tem acreditação oficial.

A Faculdade de Sagunto (Espanha) 
solicitou reconhecimento estadual. En-
quanto isso, ela mantém convênio com 
as universidades adventistas da França e 
Friedensau, Alemanha para a acreditação 
de seu curso pastoral de cinco anos. Em 
2006, a União da Bulgária lançou novo 
programa educacional em Sofia, o mais 
novo seminário adventista na DEA.

Os campi europeus da divisão ofere-

cem cursos em colaboração com insti-
tuições adventistas em todo o mundo. A 
Andrews University, por exemplo, opera 
programas de mestrado em desenvol-
vimento internacional em Villa Aurora 
(Itália) e Collonges (França), programas 
de mestrado em religião em Cernica 
(Romênia) e Sagunto (Espanha), e está 
investigando a possibilidade de oferecer 
doutorado em ministério, em Sagunto. O 
Instituto Adventista Teológico de Cernica 
iniciou um programa de extensão em 
educação em colaboração com a Univer-
sidad de Montemorelos (México).

Eventos milagrosos
Muitos desenvolvimentos em nossas 

escolas podem ser classificados como 
milagres. A Escola Timon em Madrid, 
Espanha, que funciona em prédio antigo, 
estava prestes a ser fechada pelo gover-
no por falha em satisfazer exigências 
da Comunidade Europeia. Quando as 
autoridades viram que ela produzia ex-
celentes resultados a despeito da elevada 
porcentagem de alunos estrangeiros, 
propuseram incluí-la em projeto edu-
cacional para integrar na comunidade 
famílias que migravam para a área. Pelo 
simbólico preço de um euro, a cidade de 
Madri doou uma propriedade grande para 
uma nova escola. As novas instalações, 
inauguradas no dia 20 de setembro de 
2005, oferecem educação adventista para 
mais de 300 crianças, sendo que 85 por 
cento são estrangeiras. A escola recebe 
subsídio total do governo e é considerada 
programa piloto modelo.

Algo inesperado também ocorreu na 
escola de Urgell no centro de Barcelona 
(Espanha), que precisava de parquinho 
infantil. A cidade permitiu que eles 
construíssem um parquinho “impossível” 
suspenso acima do telhado de uma igreja 
adventista na vizinhança, inovação única 
para aquela cidade. Essa escola, operada 
no idioma catalão, também recebe subsí-
dios do governo catalão.

Outras realizações
Nossa Faculdade de Sagunto sempre 

deu grande ênfase à música. Em 2005, 
ela obteve reconhecimento como conser-
vatório musical com o nome de “Centro 
Profesional de Grado Elemental y Médio 
Johann Sebastian Bach”. Atualmente 
conta com 10 professores e 120 alunos, 
oferece instrução em 12 instrumentos 
musicais, e tem três orquestras e três 
corais que já ganharam prêmios em com-
petições estaduais e regionais.

Duas escolas de enfermagem, uma 

O coral da Academia de Sagunto, Espanha, ganhou primeiro lugar na competição de Natal da 
Província de Valência.

Nova biblioteca, Universidade Adventista de Friedensau (Alemanha).
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anexa ao Hospital Adventista de Wald-
friede, em Berlin (Alemanha), e outra 
em Braila (Romênia) graduam grande 
número de enfermeiros alto-padrão. Am-
bas buscam convênios com universidades 
adventistas.

Através de acordos com Adventist 
Colleges Abroad (ACA), as escolas de 
idiomas da DEA mantêm a antiga tradi-
ção de ensinar o idioma dos países onde 
estão localizadas. Centenas de alunos de 
todo o mundo aprendem francês na Uni-
versidade Adventista da França, espanhol 
na Faculdade de Sagunto na Espanha, 
alemão na Universidade de Friedensau na 
Alemanha e no Seminário de Bogenhofen 
Schloss na Áustria, e italiano na Villa 
Aurora em Florença, Itália. Essas escolas, 
juntamente com o Newbold College, 
formam um consórcio (SDA Languages 
in Europe, http://www.sdalanguages.eu), 
para otimizar os esforços em oferecer 
instrução de alta qualidade nestes impor-
tantes idiomas.

A integração fé-ensino é constante 
preocupação de nossas instituições. Para 
ajudar nossos professores de ciências 
em sua difícil tarefa, o departamento 
de educação da DEA, juntamente com 
o Geoscience Research Institute (GRI) 
organizou um tour de estudos nas Mon-
tanhas dos Pirineus (verão de 2007) para 
26 participantes. Outro seminário sobre 
integração fé-ensino ocorreu em julho 
de 2009, para 100 professores das uniões 
portuguesa e espanhola. O próximo semi-
nário está marcado para o verão de 2010 
na Faculdade de Sagunto.

Ao mesmo tempo, as associações de 
estudantes do Ministério Adventista 
para Estudantes Colegiais e Universitá-
rios (AMiCUS) continuam organizando 
seminários sobre importantes assuntos 
de interesse para alunos adventistas que 
estudam em universidades públicas. 
O mais recente congresso em nível de 
divisão ocorreu em setembro de 2008 na 
Universidade de Cernica (Romênia) sobre 
“A Responsabilidade Cristã em Relação 
às Mudanças Climáticas”. O prefeito de 
Bucareste parabenizou os alunos naquele 
importante evento.

Reconhecimento especial
Por vezes, leva algum tempo até que os 

esforços de uma pessoa sejam reconhe-
cidos. No dia 14 de setembro de 2006, o 
embaixador de Israel para as Nações Uni-
das conferiu a “Medalha do Justo Entre 
as Nações” para Emile e Yvonne Bernard, 
antigos fazendeiros na Universidade Ad-
ventista da França. Uma placa gravada em 

Alunos do curso de idioma italiano, em Florença, desfrutam de um passeio.

grande pedra na entrada do departamento 
de teologia os homenageia juntamente 
com John Weidner (1912-1994), por terem 
corrido grandes riscos para salvar a vida 
de judeus durante o Holocausto e a ocupa-
ção alemã, ajudando-os a escaparem para 
a Suíça. A placa também inclui nomes de 
outros membros de nossa instituição que 
se envolveram nessa nobre ação, inclusive 
Roger Fasnacht, administrador de em-
presa; Frederic Charpiot, Jean Lavanchy, 
Raymond Meyer e Jean Zurcher, profes-
sores; e Pierre Toureille, médico que agiu 
com a cumplicidade ocasional de vários 
alunos. Resistir para Deus e dedicar nossa 
vida ao Seu serviço continua sendo ideal 
inspirador para a educação adventista.

Roberto Badenas era 
diretor de educação da 
Divisão Euro-Africana da 
Igreja Adventista, em Ber-
na, Suíça quando escreveu 
este artigo.
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N
a capa do livro In Passion for 
the World, de Floyd Greenleaf, a 
história da educação adventista 
é retratada como “uma história 

de luta, persistência, fé e bênçãos.”1 Esta 
descrição é especialmente verdadeira no 
que se refere à curta história da educa-
ção adventista na Divisão Euro-Asiática 
(DES).

Atualmente, a DES, que inclui os 
países da antiga União Soviética exceto 
os países bálticos, possui apenas um pu-
nhado de escolas: oito escolas de ensino 
fundamental e médio (em Tula; Nizhny 
Novgorod e Zaoksky, Rússia; Kiev e 
Lviv, Ucrânia; Sukhumi, Abkhazia; Ti-
raspol, Moldova; e Tokmok, Quirguistão) 
e duas instituições de ensino superior 

(em Zaoksky, Rússia; e Bucha, Ucrânia) 
com o total de aproximadamente 2.500 
matrículas. Além disso, existem várias 
escolas de idiomas (Almaty, Cazaquis-
tão; Moscou, Rússia; e Kiev, Ucrânia). 
A escola em Kiev foi expandida e agora 
possui filiais nas cidades de Levov, Har-
kov, e Dnepropetrovsk. Durante o ano de 
2009, mais de mil alunos frequentaram 
essas escolas de idiomas. No entanto, 
sendo que a maioria das escolas é nova e 
atua em contexto político, cultural, reli-
gioso e linguístico muito diferente, cada 
uma enfrenta desafios especiais. Assim, 
cada uma é uma escola-milagre com sua 
história singular.

Embora durante os últimos anos a 
matrícula em geral tenha aumentado e 
a maioria das escolas esteja sendo bem 
administrada, infelizmente a escola de 
ensino fundamental em Ryazan, Rússia, 
precisou ser fechada em 2007 devido à 
falta de instalações apropriadas e recur-
sos financeiros. Ainda assim, cremos que 
durante os 10 anos que funcionou, ela foi 
verdadeira bênção para muitas crianças 
adventistas e não adventistas que ali 
estudaram.

Entretanto, ficamos contentes em 
relatar contínuas iniciativas de abertura 
de mais escolas de ensino fundamental 
como em Nizhny Novgorod, Rússia; 
e Lviv, Ucrânia. A escola em Nizhni 
Novgorod tem incrível potencial de de-
senvolvimento. Planos estão sendo feitos 

DES — Divisão Euro-Asiática

Uma História de Luta, 
Persistência, Fé e 

Bênçãos
B R A N I S L A V  M I R I L O V

Formatura da Zaoksky Adventist University, maio de 2009.
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para construir novas e modernas instala-
ções que oferecerão o ensino fundamen-
tal e médio completos.

Outra causa de grande alegria foi a 
dedicação das novas instalações da escola 
de ensino fundamental em Tokmok, Quir-
guistão, no dia 4 de novembro de 2009. 
Esta instituição com 12 anos de existência, 
a única escola adventista na Ásia Central, 
matricula principalmente alunos não ad-
ventistas. Muitas pessoas e organizações 
da igreja dos campos locais e do exterior 
trabalharam bastante neste projeto, que 
também recebeu generosa contribuição da 
Missão Global.

As notícias sobre o ensino supe-
rior também contêm tanto êxitos como 
desapontamentos. A Universidade Russa 
Sahmyook, em Yuzhno-Sakhalinsk, Ilhas 
Sakhalin, fundada pela União da Coreia 
do Sul em 1992 e que funcionou mui-
to bem por vários anos, foi fechada em 
2006 devido à perda de suas instalações 
e outros problemas. A universidade ainda 
existe como entidade e atualmente está 
sob a jurisdição da Zaoksky Adventist 
University (ZAU), onde alguns de seus 
bens são preservados. A despeito do revés, 
o trabalho da ZAU e do Instituto Ucrania-
no de Artes e Ciências (UIAS, em inglês) 
tem progredido de maneira sustentável. 
De fato, ambas as instituições celebraram 
aniversários durante este quinquênio – a 
ZAU celebrou seu 20° aniversário e a 
UIAS seu 10°.

Durante os últimos cinco anos, a ZAU 
realizou inúmeras melhorias em suas ins-
talações e expandiu seu programa acadê-
mico e profissional. Atualmente oferece o 
bacharelado em teologia, B.A. em religião 
(com ênfase em inglês), música e peda-
gogia musical; BBA em contabilidade; 

programas de mestrado em religião,2 espe-
cialização em teologia prática: ministério 
jovem, liderança, missiologia; ministério 
da música e pedagogia musical; doutorado 
em ministério, bem como vários cursos 
de nove meses com certificado, como 
curso intensivo pastoral, curso prático 
para músicos de igreja, curso de secreta-
riado, e curso de três meses com diploma 
em agricultura. Durante as duas décadas 
desde sua fundação, a ZAU já graduou 
mais de 3.000 alunos. Sua maior realiza-
ção durante o último quinquênio foi obter 
acreditação governamental para seu pro-
grama de B.B.A. em contabilidade (2008). 
A escola está atualmente trabalhando para 
adquirir acreditação governamental para 

seus outros programas.
A UIAS, que foi aberta na região de 

Bucha, Kiev, em outubro de 1999, é a pri-
meira instituição educacional adventista 
na Ucrânia a receber acreditação por seus 
programas. A escola atualmente oferece 
programas de B.A. em letras e literatura, 
ensino religioso, bem como administração 
de empresa, marketing e gerenciamento. 
Além disso, a UIAS está oferecendo os 
primeiros dois anos do B.A. em teologia 
(seus alunos terminam o curso na ZAU) 
e cursos especiais de verão e inverno em 
estudo dos idiomas ucraniano e russo. O 
campus também é usado como centro de 
treinamento para educação à distância e 
desenvolvimento profissional para funcio-

Alunos da ZAU testemunhando. Batismo de aluna do Instituto Ucraniano de Artes e Ciências, dezembro de 
2009.

Formatura da UIAS.
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nários denominacionais.
Os alunos de ambas as instituições são 

muito ativos em trabalho comunitário e 
testemunho cristão. Os alunos da ZAU 
visitam hospitais locais, asilos e orfanatos; 
e a cada ano preparam um programa de 
Natal para atrair milhares de crianças de 
orfanatos e famílias pobres da região. Os 
alunos da UIAS também são conhecidos 
por sua contribuição nas igrejas locais na 
região de Kiev e por seu envolvimento na 
comunidade. Como a UIAS tem gran-
de número de alunos não adventistas, a 
instituição dá grande ênfase ao testemu-
nho interno – e como resultado cada ano 
muitos alunos são batizados.

Durante este quinquênio, o departa-
mento de educação da DES organizou 
duas importantes consultorias (em 2007 
e 2008) que reuniram diretores e profes-

sores escolares, e diretores de educação 
das uniões. Ambos os eventos ocorrerem 
na ZAU e enfatizaram a integração fé-
ensino, o desenvolvimento profissional, a 
motivação, bem como a sincronização de 
esforços educacionais dentro da divisão. 
Os oradores convidados foram C. Garlan 
Dulan (diretor de educação da Associação 
Geral até julho de 2010) e Ella Simmons 
(vice-presidente da Associação Geral).

Em maio de 2009, a ZAU foi, pela pri-
meira vez, anfitriã da Convenção Europeia 
de Professores de Teologia, onde mais de 
60 professores das três divisões europeias 
participaram (Euro-Asiática, Euro-Africa-
na, e Transeuropeia). Apenas alguns anos 
atrás, organizar convenção desse tipo era 
algo inimaginável. Esta é outra prova dos 
tremendos desafios que enfrentamos e das 
oportunidades que ainda estão disponí-
veis para expandir e melhorar a educação 
adventista neste território.

Durante o último quinquênio, tanto a 
ZAU como a UIAS publicaram inúme-
ros livros e dissertações doutorais. No 
entanto, o material produzido pela escola 
em Tula merece atenção especial. Em 
2008, depois de muitos anos de trabalho 
árduo, publicaram atraente guia educa-
cional-metodológico com cinco volumes 
para o ensino médio, intitulado A História 
Bíblica e a Cultura Mundial, com fotos 
de objetos artísticos da cultura mundial 
antiga e contemporânea: reproduções 
artísticas de artistas famosos russos e não 
russos, poesias espirituais, pequenos cli-
pes de vídeo, música clássica selecionada, 
bem como mapas geográficos e históricos. 
O documento foi altamente elogiado por 
entidades educacionais por seu conteúdo, 
diagramação, e abordagem não sectária ao 
ensino de valores bíblicos.

Entretanto, apesar de suas muitas 
realizações, o departamento de educação 
da DES enfrenta longa lista de desafios 

internos e externos. Os mais urgentes são:
1. A constante necessidade de desa-

fiar, em muitos países da antiga União 
Soviética, proibições governamentais do 
ensino privado da religião. Em países 
onde escolas particulares são permitidas, 
as exigências legais do estado são tão ele-
vadas que torna impossível às associações 
e uniões operarem escolas ou expandirem 
oportunidades educacionais.

2. Conscientizar membros, e por vezes 
até pastores e administradores da igreja, 
quanto à importância da educação ad-
ventista. Para muitos membros da igreja, 
pagar por educação cristã quando o gover-
no oferece educação gratuita de qualidade 
não é considerada opção viável.

3. Implantar regulamentos educacio-
nais adventistas existentes. Apesar de 
termos boas estratégias para o avanço da 
educação adventista, por vezes outras ne-
cessidades da igreja se tornam prioridade, 
deixando muitas crianças adventistas sem 
o apoio financeiro necessário e muitas 
escolas funcionando independentemente 
da estrutura da igreja.

4. Desenvolver forte sistema de ensino 
fundamental e médio para alimentar 
nossas instituições de ensino superior. 
Estas, por sua vez, precisam desenvolver 
novas maneiras de atrair grande número 
de jovens adventistas.

Os desafios mencionados acima, e mui-
tos outros ainda imprevisíveis, ajudarão 
definitivamente a moldar nossa agenda 
para o próximo quinquênio. Ainda assim 
agradecemos a Deus, pois Ele transforma 
desafios em oportunidades. Por causa de 
Suas muitas bênçãos sobre nossos dedica-
dos administradores escolares, professo-
res, funcionários, e especialmente nossas 
crianças e jovens, eles têm, como resul-
tado de frequentar escolas adventistas, 
iniciado um relacionamento salvífico com 
Cristo e se comprometido no caminho do 
serviço e da missão da igreja.

Branislav Mirilov é 
diretor de educação da 
Divisão Euro-Asiática 
da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em Moscou, 
Federação Russa.
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E
m Provérbios 29:18, o rei Salomão 
nos diz: “Não havendo visão, o 
povo perece” (tradução da KJV). 
Será que podemos aplicar estas 

palavras ao sistema educacional adven-
tista no século 21? Com certeza! Precisa-
mos ter visão clara e sábio discernimento 
para realizarmos a tarefa diante de 
nós. A única solução é fazer o que o rei 
Salomão fez – pedir sabedoria ao Pai Ce-
lestial para fazer o que precisa ser feito. 
“O mundo tem seus grandes ensinado-
res, homens de poderoso intelecto...; há, 
porém, Alguém que Se acha acima deles. 
... Assim como a Lua e as estrelas... 
resplandecem pela luz refletida do Sol, 
assim também os grandes pensadores do 
mundo, tanto quanto são verdadeiros os 
seus ensinos, refletem os raios do Sol da 
Justiça. (Ellen G. White, Eduçacão, p. 
13, 14).

A Divisão Interamericana (DIA) é 
abençoada com 12 universidades, o 
Seminário Teológico Interamericano, e 
o Centro Educacional Interamericano, 
instituição que oferece cursos de ensino 
superior on-line. Temos também 1.000 
escolas de ensino fundamental e médio, 
mais de 168.000 alunos nos três níveis 
de ensino e 10.000 professores.

A seguir oferecemos um resumo de 
eventos e projetos dos últimos cinco anos 
que prepararão o palco para o “Quinquê-
nio da Educação Adventista” planejado 

para nossa divisão (2010-2015).

Reuniões de cúpula da DIA
Conduzimos três reuniões de cúpula 

– uma no Panamá (outubro de 2005) e 
duas em Miami, Flórida, EUA (janei-
ro de 2007 e outubro de 2009) – para 
integrar os três níveis educacionais da 
divisão: fundamental, médio e superior. 
Administradores e diretores educacio-
nais, reitores universitários e oficiais da 
divisão se reuniram para votar importan-
tes eventos e projetos.

Livros de Bíblia para 1° a 6° anos
Graças ao departamento de educação 

da Associação Geral, à Universidade de 
Montemorelos (México) e à divisão Inte-
ramericana, livros de Bíblia para 1° a 6° 
anos estão agora disponíveis. A Univer-
sidade de Montemorelos foi autorizada a 
começar a segunda fase do projeto para 
preparar livros de Bíblia para o nível se-
cundário (7° a 12° anos). Esperamos ter 
os primeiros livros até o verão de 2011.

Livros para várias matérias do 1° 
ao 12° anos

Difícil desafio para educadores ad-
ventistas é ensinar com livros didáticos 
que não contêm os princípios ou filosofia 
da igreja. Por esta razão, começamos a 
preparar uma série de livros de inglês, 
espanhol, matemática, e ciências (bio-

DIA — Divisão Interamericana

Educação 
Adventista... Mais do 
que Mera Instrução

M O I S É S  V E L Á Z Q U E Z

 Livros de espanhol e francês de 1° a 6° anos. 
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logia, química e física) com um grupo 
de professores de Montemorelos e da 
Universidade Adventista Antilhana (es-
panhol), Universidade do Sul do Caribe 
(inglês), e da Universidade do Haiti 
(francês). Esperamos ter a primeira série 
de livros do 1° ao 6° até o verão de 2011 
e do 7° a 12° em 2012.

Livros de francês para 1° a 6° anos
A Editora da Divisão Interamericana e 

a União das Antilhas Francesas e Guiana 
começaram a traduzir o livro de Bíblia 
do 1° a 6° anos para o francês.

Novas instituições educacionais
Durante este quinquênio, no territó-

rio da DIA, quatro novos programas de 
extensão universitária foram iniciados 
(em Villa Hermosa, México; San Juan, 
Porto Rico; San Cristóbal e La Romana, 
República Dominicana).

Simpósio de educação
Diretores de educação da união e de 

campos locais se reuniram na Univer-
sidade de Montemorelos em setembro 
2007 para desenvolver e integrar um 
programa para toda a divisão com ênfase 
dupla: evangelismo educacional e recru-
tamento de alunos adventistas. Temos 
visto aumento moderado na matrícula 
de 1° a 12° anos, e estamos contentes 
com este crescimento. No entanto, ainda 
existe campo para melhorar, pois, ainda 
não foi alcançada a mesma proporção do 
crescimento de membros da igreja.

Evangelismo educacional
Acreditamos seguramente que o evan-

gelismo educacional é aspecto importan-
te da igreja. Estamos consolidando plano 
estratégico para ganhar almas que será 
integrado aos planos evangelísticos da 
divisão.

Programa de treinamento de 
avaliação e acreditação do ensino 
médio

Uma das realizações da segunda 
reunião de cúpula educacional da DIA 
foi delegar a acreditação de 1° a 12° anos 
aos escritórios de educação das uniões. 
A divisão fará visitas de acreditação às 
escolas de ensino médio pertencentes às 
nossas universidades. No momento, mais 
de 80 por cento das uniões foram treina-
das e certificadas por nosso escritório, 
seguindo as diretrizes da Associação 
Adventista de Acreditação.

Festival de coral e banda
O primeiro Festival de Coral e Banda 

da DIA ocorreu na Universidade Adven-
tista da América Central em Costa Rica, 
de 28 de março a 1° de abril de 2007. 
Alunos participantes de 12 uniões e oito 
universidades realizaram apresentações 
de música de alto nível. O segundo fes-
tival de corais será realizado na Jamaica 
durante o próximo quinquênio com a 
participação de todas as uniões e univer-
sidades da DIA.

Biblioteca Adventista Virtual
Em maio de 2007, a mesa da divisão 

autorizou o departamento de educação a 
desenvolver a Biblioteca Virtual Adven-
tista (BVA) para que alunos, professores 
e funcionários da igreja tenham recursos 
de pesquisa  dignos de confiança a custo 
mínimo (http://bva.interamerica.org/).

Seminários de treinamento para 
bibliotecários

O início da BVA também criou a 
necessidade de treinamento. Três se-
minários de treinamento foram reali-
zados (um em 2007 e dois em 2009) 
para bibliotecários das universidades e 
representantes das uniões. Atualmente, a 
BVA oferece 18 bancos de dados em três 
idiomas (espanhol, inglês e francês) e 
contém mais de três milhões de itens.

Medalha Ellen G. White
A DIA autorizou o oferecimento da 

Medalha Ellen G. White para reconhecer 
excelência educacional e filantrópica por 
parte de professores, líderes e membros 
leigos que têm feito contribuições signifi-
cativas em favor das instituições educa-

cionais. As primeiras medalhas foram 
conferidas durante o Primeiro Congresso 
Interamericano de Professores em Can-
cun, México (setembro de 2009).

Viagens e eventos educacionais 
internacionais

Em 2008, a divisão organizou uma 
viagem educacional para Israel, Egito e 
Jordânia. Efrain Velazquez e Eric Del 
Calle, especialistas em teologia, compar-
tilharam seu conhecimento com mais de 
90 participantes. Em fevereiro de 2010, 
um segundo tour foi marcado para pro-
fessores universitários de Bíblia.

Seminários e Guia Integração Fé-
Ensino (IFE)

Seminários IFE têm sido realiza-
dos em toda a divisão, inclusive um no 
exterior para campus de fala francesa. 
Aprovamos o grande trabalho realizado 
nesta área através de Humberto Rasi, 
ex-diretor de educação da Associação 
Geral. O departamento de educação da 
DIA está publicando um guia em fran-
cês, espanhol e inglês sobre a integração 
fé-ensino para 1° a 6° anos, preparado 
por Xenia Gamboa e sua equipe da Amé-
rica Central.

O Centro Educacional 
Interamericano

Este centro foi criado em janeiro de 
2007 para membros da igreja que não 
têm condições financeiras de estudar 
em período integral ou de frequentar 
uma de nossas instituições, oferecendo-
lhes uma alternativa de estudo on-line 
para capacitá-los a completar a carreira 
ou crescer profissionalmente. O centro 

Funcionários da sede da Divisão Interamericana.
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funciona sob a liderança de Myrna Costa 
e está buscando estabelecer novos locais 
em Honduras e Colômbia.

Plano de bolsas de estudo
Este plano iniciou-se em janeiro de 

2006 com a ajuda de alguns membros 
fiéis que apreciam doar fundos para 
a educação. Apesar dos fundos terem 
aumentado e muitos alunos terem sido 
ajudados, nunca há o necessário para 
suprir as necessidades de todos os alunos 
matriculados, especialmente dos futuros 
pastores, professores e doutores. Insta-
mos com nossos membros que apoiem 
esta nobre causa.

Levantamento de fundos para 
projetos universitários

Em 2008, começamos a levantar fun-
dos para projetos universitários especí-
ficos. A Universidade do Haiti recebeu 
a maior doação para sua biblioteca e 
laboratório de informática. Outros pro-
jetos proverão fundos para o Seminário 
Adventista Cubano e escolas de ensino 
médio em Merida, Sul do México, e Bu-
caramanga, Colômbia. Reconhecimento 
de modo especial a Denis Soto e Norma 
Gonzalez, juntamente com outros doa-
dores, por suas doações, que ajudaram 
a financiar vários projetos educacionais 
em vários países.

Concílio de reitores universitários
Estes eventos, para reitores e vice-

reitores universitários, salientam a 
cooperação em diferentes áreas como 
apoio acadêmico, financeiro e pessoal e 
a integração de programas de graduação. 
O primeiro concílio ocorreu em Me-

dellin, Colômbia, em 2008 e o segundo 
na Jamaica em março de 2010.

Consórcio universitário
O Consórcio de Universidades Ad-

ventistas da Inter-América foi criado em 
2007 para melhorar nossos programas 
terciários. Herbert J. Thompson, reitor 
da maior universidade em nossa divi-
são, foi seu primeiro presidente. O atual 
presidente é Ismael Castillo, reitor da 
Universidade de Montemorelos.

Primeiro congresso interamericano 
de professores

Este evento ocorreu de 6 a 10 de 
setembro de 2009, em Cancun, México, 
com o tema “Deixe Sua Luz Brilhar”, 
salientando o trabalho e a influência dos 
professores no preparo dos alunos para o 
serviço neste mundo e no porvir.

O congresso incluiu aproximadamente 
1.000 professores do ensino básico, dire-
tores, reitores, administradores, repre-
sentantes das universidades de La Sierra 
e Loma Linda e da Associação Geral, 
bem como autoridades civis da região, 
que participaram de sete assembléias 
gerais e 90 seminários simultâneos em 
três idiomas.

Distinções por excelência acadêmica 
foram conferidas pela Associação Geral, 
e a DIA apresentou a Medalha Ellen 
G. White a grupo seleto de pessoas. 
Cada noite as uniões se revezavam para 
apresentar programa cultural com muita 
música e vestimentas coloridas.

Líderes da igreja enfocam nova 
estratégia educacional

Devido ao rápido crescimento de 
membros na DIA (atualmente mais de 
3,2 milhões de membros), os administra-
dores da divisão estão analisando como 
isto impactará a qualidade da educação 
em nosso território. Um voto foi tomado 
para canalizar quase todo o orçamen-
to do plano estratégico do quinquênio 
2010-2015 para a educação (mais de oito 
milhões de dólares), de acordo com Isra-
el Leito, presidente da DIA, que salienta 
que 2010-2015 foi designado como o 
“Quinquênio da Educação Adventista”.

Estes recursos serão direcionados para 
o financiamento da educação contínua de 
professores, bolsas de estudo e emprésti-
mos escolares, melhorias nas bibliotecas 
universitárias, e a reorganização e coor-
denação de cursos acadêmicos. Escolas-
modelo de ensino fundamental e médio 
serão selecionadas, com enfoque na edu-
cação formal, bem como na não tradicio-
nal. Várias comissões estão trabalhando 
para juntar a informação necessária a 
fim de delinear plano estratégico para o 
próximo quinquênio.

Importante novo regulamento é o 
novo projeto do processo de seleção de 
administradores educacionais em nível 
local e de união. Estes líderes devem ter 
experiência no sistema adventista além 
de combinação apropriada de experiên-
cia administrativa e de ensino. “Quere-
mos mostrar respeito para com a seleção 
de nossos educadores como fazemos ao 
empregar nossos pastores”, declara Leito, 
presidente da DIA.

Como diretor educacional da DIA, 
gostaria de agradecer a Deus, aos oficiais 
da DIA, reitores universitários, adminis-
tradores das uniões, diretores de educa-
ção, professores e funcionários de nosso 
sistema educacional pelo êxito alcançado 
durante este quinquênio. A Deus seja a 
glória!

Moisés Velázquez era 
diretor de educação da 
Divisão Interamericana 
em Miami, Flórida, EUA 
quando escreveu este 
artigo.

Primeiro Congresso de Professores da Divisão Interamericana, 2009.
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“‘A
lgo melhor’ é a senha da 
educação, a lei de todo o 
verdadeiro viver.” Com es-
tas palavras, Ellen White no 

livro Educação (p. 296) descreveu o alvo 
para a excelência educacional possível 
apenas em escolas cristãs. Aqui começa 
a orientação de alunos para o relaciona-
mento crescente com Jesus e a busca da 
excelência desde o início do aprendizado 
até a pós-graduação. A missão da educa-
ção adventista deste modo leva alunos a 
uma jornada para a excelência; jornada 
para distinguir-se na fé, no aprendizado, 
e serviço.

Alunos distinguem-se na fé
As primeiras lições nas escolas 

adventistas são sobre o amor e cuidado 
de Deus. Da Califórnia à Virgínia, do 
Canadá à Flórida, em toda a Divisão 
Norte-Americana (DNA), alunos abrem 
a Bíblia, não apenas na aula de Bíblia, 
mas em estudos sociais, ciências e outras 
matérias também. Existem inúmeras 
histórias de alunos aprendendo a confiar 
em um Deus pessoal através de orações 
respondidas — pedindo dinheiro para as 
mensalidades, para encontrar passaportes 
perdidos, celulares, e chaves dos profes-
sores e para segurança em excursões da 
escola. Deste modo os alunos aprendem a 
distinguir-se na fé.

O menino Wyan de onze anos mora 
em Pennsylvania, EUA. Ele ama a Deus 
e vibrou quando sua mãe o matriculou 
na escola adventista do sétimo dia perto 
de sua casa. Wyan gostou especialmente 
das aulas de Bíblia em que a professora 
respondia suas perguntas sobre Deus 
de modo que ele pudesse compreender. 
Wyan convidou a mãe para participar 
de seminário realizado em sua escola, 
e ali aprenderam que o sábado era o dia 

DNA — Divisão Norte-Americana

“Algo Melhor”
L A R R Y  B L A C K M E R ,  D E B R A  F R Y S O N  E  D E N N I S  P L U B E L L

especial de Deus. Wyan queria ir à Es-
cola Sabatina, mas a mãe explicou que o 
sábado era o seu dia mais ocupado. “Não 
posso fechar minha loja para ir à igreja”, 
ela disse. Wyan orou sobre isso, e com o 
tempo, sua mãe decidiu que confiariam 
em Deus. Fechou a loja e foi para a igreja 
com Wyan.

Quando a igreja anunciou viagem mis-
sionária para a América Central, Wyan 
queria ir. Ele pediu que a mãe o acompa-
nhasse, mas novamente ela lhe explicou 
que não poderia fechar a loja por três 
semanas. “Deus vai resolver isso”, Wyan 
disse. Logo ele ficou sabendo que alguns 
membros estavam levantando fundos 
para que ele e a mãe pudessem participar 
da viagem. Convencida de que era von-

tade de Deus, a mãe da Wyan fechou sua 
loja e viajou com Wyan.

Na América Central, Wyan falou nas 
reuniões para crianças, e 23 delas entre-
garam o coração a Deus. Mas durante 
toda a viagem missionária, a mãe de 
Wyan estava preocupada com seus negó-
cios. Ao voltar para casa, Deus tinha uma 
surpresa para ela. Na primeira semana de 
volta à loja, ela ganhou dinheiro suficien-
te para repor as três semanas em que a 
loja estivera fechada. “E sua loja continua 
crescendo”, Wyan acrescentou.

A fé de Wyan ajudou a mãe a confiar 
em Deus. Quando Wyan pediu para ser 
batizado, sua mãe decidiu ser batizada 
também. E para surpresa deles, a avó de 
Wyan resolveu se unir a eles.1

Professores têm compartilhado histórias incríveis sobre o que acontece quando alunos oram.
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Alunos distinguem-se no 
aprendizado

Um diretor de escola em Louisiana 
recentemente resumiu nossa filosofia 
educacional de modo bem simples. Ele 
disse: “Busca primeiro o reino de Deus e 
Sua justiça, e as principais promessas de 
que todas as coisas envolvidas no ensino 
e formação dos filhos de Deus – leitura, 
escrita, matemática, educação física, etc. 
– serão acrescentadas.” Pesquisas provam 
que isto é verdade. Nos últimos quatro 
anos, o CognitiveGenesis2, projeto para 
avaliar o desempenho acadêmico nas 
escolas adventistas da DNA, tem sido 
conduzido por pesquisadores das univer-
sidades de La Sierra e Andrews. Os dados 
revelam algumas descobertas incríveis.

O resultado combinado das nove uni-
ões e 58 associações em toda a Divisão 
Norte-Americana confirma que alunos 
em escolas adventistas desempenham 
melhor do que a média nacional e uma 
série e meia acima do predito com base 
em medidas padronizadas de habilida-
de cognitiva. Isso ocorre em escolas de 
todos os tamanhos, em todas as regiões 
da divisão. O projeto de pesquisa de 
quatro anos com cerca de 20.000 alunos 
também mostrou que quanto mais tempo 
os alunos estavam matriculados em 
escola adventista, mais elevado era o seu 
desempenho. Alguns chamam isso de “a 
vantagem adventista”.

Alunos distinguem-se no serviço
Alunos da DNA estão envolvidos em 

projetos de serviço na comunidade local 
e ao redor do mundo. Da construção de 
escola no Hospital de Maluti na África à 
apresentação de reuniões evangelísticas 
nas Filipinas, da distribuição de literatura 
na Califórnia à limpeza das praias nas 
Bermudas, nossos alunos estão conec-
tados à comissão do evangelho. Kelli 
Virgil, aluna da Maplewood Academy em 
Minnesota, compartilha sua experiência:

“A despeito do vento frio e do solo mo-
lhado, todos estavam animados quando 
as vans cheias de alunos da Maplewood 
Academy fizeram a primeira parada. 
Imagine a surpresa dos moradores ao 
olharem para fora da janela e virem 
adolescentes espalhados pelos quintais 
com rastelos nas mãos! Que melhor ma-
neira de alcançar a comunidade do que 
oferecendo cuidado. Este projeto anual 
continua a causar impacto positivo nos 
participantes, bem como naqueles que se 
beneficiam com a limpeza. Às vezes são 
as pequenas coisas na vida que mostram 
o amor de Jesus de maneira mais eficaz.”3

Jornada para a excelência
Para capacitar nossos jovens a distin-

guir-se na fé, no aprendizado e no serviço, 
a educação cristã deve ter escolas de reno-
me, fundadas sob princípios eternos, que 
estejam continuamente buscando alcançar 
a excelência. Jornada Para a Excelência 
capta o conceito de “algo melhor”. Como 
o tema-guia para a educação adventista 
na Divisão Norte-Americana durante esta 
primeira década do século 21, a Jornada 
Para a Excelência tem sido mais do que 
esquema de marketing ou o título de plano 
estratégico. Este tema volta a enfocar a 
missão das escolas adventistas e provê 
motivo para investir recursos para melho-
rias nas escolas.4

Em agosto de 2006, foi o enfoque da 
segunda convenção de educadores do 
ensino fundamental/básico em toda a 
divisão. Os mais de 6.000 educadores 
adventistas de toda a América do Norte 
que se reuniram em Nashville, Tennes-
see, foram desafiados a distinguir-se no 
ensino e a conduzir jovens a conhecerem o 
Salvador e a preparar-se para o serviço em 
Seu nome. Desde o discurso de abertura de 
George Knight até os cultos matutinos, às 
seis reuniões gerais e quase 400 seminá-
rios, até a cerimônia final de consagração 
com o então presidente da divisão, Don 
Schneider, os educadores foram inspirados 
a criar escolas de excelência para crianças 
e jovens em suas igrejas e comunidades. 
Planos estão sendo desenvolvidos para a 
terceira convenção de educadores da DNA 
em 2012.

Projetos e iniciativas
Para apoiar enfoque na melhoria das 

escolas é necessário investimento em 
materiais modernos e desenvolvimen-
to profissional relevante para equipar 
professores e administradores do ensino 
básico com melhores práticas para suprir 
as necessidades de aprendizado dos alu-
nos. Jovens aprendizes tem se beneficiado 
de projetos especiais em recursos de cur-
rículo alinhados com crenças e valores 
adventistas. A pedagogia muda, porém as 
verdades são eternas.

Cada vez mais, a tecnologia está sendo 
aproveitada para melhorar a eficácia 
da instrução e organização. O portal 
eletrônico renovado para o departamento 
de educação da DNA5 e a expansão do 
CIRCLE6 estão conectando educadores 
adventistas em toda a divisão e o mundo. 
A divisão proveu um website gratuito 
para cada escola do ensino básico. Várias 
escolas desenvolveram novos programas 
de educação à distância, e apresentação 
digital da Semana de Oração foi criada e 
distribuída durante os três últimos anos. 
A tecnologia melhorou nossa habilidade 
de cumprir a missão e de divulgar nossas 
escolas de modo mais eficaz.

Melhorar materiais curriculares con-
tinua a ser uma iniciativa em toda a divi-
são. Em 2007, foi concluído o currículo 
de religião para o ensino fundamental. A 
DNA compartilhou o material de texto 
com outras divisões do mundo. Conclu-
ído em 2009, Pathways: A Journey to 
Excellence Through Literacy, programa 
de linguagem abrangente e integrado 
(leitura, caligrafia, gramática e ortogra-
fia) usa literatura temática que apoia a 
fé e os princípios cristãos. By Design: A 
Journey to Excellence Through Science, 
currículo de ensino fundamental alinha-
do com a perspectiva bíblica do poder 
criador de Deus, está atualmente sendo 
desenvolvido. A pré-escola em breve será 
beneficiada com o lançamento de um 
currículo completamente integrado com 
base em nossa fé.

Outros recentes projetos da DNA 
incluem: novo padrão de aprendizado in-
clusivo para todas as matérias do ensino 
médio, melhor instrução de matemática, 
e estratégias para “alcançar” aprendizes 
com necessidades especiais através do 
REACH (Reaching to Educate All Chil-
dren for Heaven) [buscando educar todas 
as crianças para o Céu].7 Todas essas e 
outras são ferramentas nas mãos de Deus 
para evangelizar Seus filhos.

A pesquisa CognitiveGenesis confirma que 
alunos em escolas adventistas têm vantagem no 
aprendizado.
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Educação e cuidado infantil –  
onde a jornada se inicia

Por anos, igrejas e escolas têm suprido 
a necessidade de famílias jovens através 
de creches e educação infantil. Líde-
res educacionais recentemente foram 
solicitados a desenvolver uma estratégia 
organizacional coesiva para apoiar estes 
empreendimentos, infundindo-os com 
excelentes recursos e garantindo práti-
cas seguras. O programa de educação 
e cuidado infantil é parte emergente da 
obra para líderes educacionais da DNA 
no novo quinquênio.

Premiações para faculdades e 
universidades

A jornada para a excelência para edu-
cadores da DNA engloba desde educação 
infantil até programas de pós-graduação. 
Faculdades e universidades adventistas na 
América do Norte têm recebido inúmeras 
premiações por programas eminentes e 
excelente desempenho dos alunos. As 
classificações de melhores faculdades no 
U.S. News & World Reports têm frequen-
temente sido preenchidas com escolas 
adventistas. Premiações por envolvimento 
e serviço comunitários, programas educa-
cionais de destaque em áreas específicas e 
reconhecimento por contribuições em uma 
variedade de buscas escolásticas têm sido 
manchete em relatórios das 15 faculdades 
e universidades da DNA. As mais empol-
gantes são as premiações por excelência 
no aprendizado dos alunos. Competições 
regionais, nacionais e internacionais têm 
conferido prêmios importantes para alu-
nos de faculdades e universidades da DNA 
em áreas como apresentações musicais, 
desenvolvimento de empresas, engenha-

ria, redação, contabilidade de impostos, e 
conhecimentos acadêmicos gerais.

A recompensa para a verdadeira 
educação superior é eterna. Multidões de 
alunos em nossas faculdades e univer-
sidades têm mostrado seu compromisso 
com a missão e ministério da igreja 
através de serviço missionário em todo 
o mundo e na comunidade local. Esta é 
outra maneira da educação adventista 
fazer diferença.

Mapeando o futuro
Para muitos, o conhecimento do 

adventismo vem de nossos hospitais e es-
colas. Em anos recentes, membros da co-
munidade têm mostrado que veem “algo 
melhor” em nossas instituições através da 
matricula de seus filhos, que é cada vez 
maior. No entanto, isto frequentemente 
encobre o declínio no número de matrí-
culas entre famílias adventistas, o qual 
tem resultado no fechamento de algumas 
escolas pequenas. O ensino superior não 
tem ficado imune a este fenômeno, es-
pecialmente nos cursos de artes liberais. 
Considerando que o número de membros 
nas igrejas da America do Norte tem 
aumentado, a queda de matrículas nas 
escolas adventistas é preocupação muito 
séria em todos os níveis.

Das escolas de ensino fundamental 
e médio a faculdades e universidades, 
estamos experimentando pressões nunca 
vistas. Fatores subjacentes a esta tendên-
cia são questões de frequentes debates. 
Algumas famílias simplesmente estão 
muito longe de uma escola adventista. No 
passado, os internatos abrandavam este 
problema. Hoje, porém, menos pais estão 
escolhendo esta opção. Outros acreditam 

que o declínio resulta na ênfase cada 
vez menor sobre a distinção da educação 
adventista, por parte das igrejas locais, 
e a despeito dos dados do estudo Cogni-
tiveGenesis demonstrarem o contrário, 
algumas pessoas questionam se a exce-
lência acadêmica pode ser alcançada em 
escolas pequenas.

Sem dúvida, os desafios financeiros 
afetam a capacidade das famílias mais jo-
vens pagarem pela educação. Estatísticas 
da igreja também mostram que o aumen-
to de membros é mais pronunciado entre 
grupos de baixa renda. Melhorias nas 
iniciativas de marketing e na expansão de 
programas de bolsas de estudos não fize-
ram a significativa diferença desejada. A 
igreja precisa continuar a buscar parceria 
com famílias que escolhem educar seus 
filhos em casa ou buscar outras opções 
educacionais.

Enfrentamos momentos desafiantes, 
mas nosso aparente extremo é a oportuni-
dade de Deus. Por isso, é com confiança 
que, nos próximos meses e anos, bus-
camos olhar para frente para continuar 
com o Mestre Professor na jornada para 
a excelência através de águas desconhe-
cidas. O reino do Céu é nosso destino, e 
queremos estar lá com todos os filhos de 
Deus.

Larry Blackmer é 
vice-presidente [da 
DNA] para o depar-
tamento de educação; 
Debra Fryson e Dennis 
Plubell são diretores 
associados de educação 
para a Divisão Norte-
Americana da Igreja 
Adventista do Sétimo 
Dia em Silver Spring, 
Maryland, EUA.
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A 
educação adventista está em 
progresso na Divisão do Pací-
fico Norte-Asiático (DPNA). O 
mandato de missão redentora 

é o chamado para todas as instituições 
educacionais na divisão. A preocupação 
de todos os educadores da DPNA não é 
apenas com as habilidades que os alunos 
adquirem, mas com o que se tornarão. 
A divisão possui atualmente três escolas 
de ensino superior, 15 escolas de ensino 
médio, 10 escolas de ensino fundamental 
parcial, e 23 escolas de ensino funda-
mental completo. Existem também 55 
escolas de idiomas na Coreia, Mongólia 
e Taiwan. Todas elas possuem o mesmo 
lema: “Tell the World of the Advent Hope 
of Christ” [conte ao mundo da esperança 
do advento de Cristo].

Apesar do vasto território da China 
fazer parte da DPNA, não temos escolas 
oficiais ali. No entanto, várias igrejas 
adventistas possuem suas escolas singu-
lares em colaboração com entidades do 
governo local. Para gravar as doutrinas 
da igreja na mente dos jovens e construir 
forte fundamento bíblico, escolas bíbli-
cas intensivas de verão são operadas por 
muitas igrejas na China.

O enfoque da “Missão em Primeiro 
Lugar” está em vigor nos territórios da 

DPNA a despeito dos desafios de tendên-
cias inconstantes, bem como restrições 
políticas e religiosas nesta área.

A ênfase na integração fé-ensino (IFE) 

proporcionou importantes projetos na 
divisão. Em março de 2007, a DPNA foi 
anfitriã do 35° Seminário Internacional 
de Integração Fé-Ensino, que atraiu 
estudiosos de todo o mundo para a sessão 
de 12 dias no campus do Hong Kong 
Adventist College.

Posteriormente, em cada união, foram 
convocados seminários e conferências 
para manter viva esta ênfase. A DPNA, 
auxiliada pelo Geoscience Research 
Institute (GRI), reuniu professores de 
ciências e pastores para uma conferência 
de três dias sobre criação, fé e ciências 
em Kunming, Younnan, China, em agos-
to de 2007, e outra no Taiwan Adventist 
College mais no fim do ano para todos 
os professores do ensino superior e do 
fundamental.

A União Japonesa foi anfitriã de 
seminário de fé-ensino em conjunto com 
a convenção de professores de educação 
infantil e ensino fundamental em Hi-
roshima, em julho de 2009. Na União Co-
reana, a integração fé-ensino foi o tema 
da Conferência de Educação Ministerial 
e Teológica, realizada em agosto de 2009 
na Sahmyook University.

A continuação deste relatório salienta-
rá eventos no território de cada uma das 
uniões da DPNA.

DPNA — Divisão do Pacífico Norte-Asiático

Mandato Educacional 
da Divisão do Pacífico 

Norte-Asiático:  
“Missão em Primeiro 

Lugar”
C H E K  YAT  P H O O N

Alunos estudando a Bíblia no belo campus da 
Sahmyook University, Coreia do Sul.
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União Coreana
A União Coreana opera o maior sis-

tema educacional adventista na DPNA, 
e inclui uma das maiores instituições de 
ensino superior da igreja, a Sahmyook 
University (SU), que comemorou seu 
centésimo aniversário em 2006. A SU 
tem atualmente uma população estu-
dantil de 5.945, oferece 24 cursos de 
pós-graduação, emprega 339 funcioná-
rios e professores e está classificada em 
19° lugar entre as instituições de ensino 
superior da Coreia do Sul devido a seu 
excelente desempenho acadêmico. John 
Choi Chong Geol, diretor do Geoscience 
Research Institute da DPNA e professor 
de ciências da SU, foi nomeado diretor de 
um English Edu-Science Park, comple-
tamente financiado pelo governo distrital 
de Nowon, onde o criacionismo é forte-
mente promovido.

Nas palavras de Kim Ki-Kon, reitor 
da SU: “A Sahmyook University é uma 
universidade grande desafiada por uma 

grande missão. Apenas um sexto da 
turma do primeiro ano é adventista... mas 
a universidade está comprometida a par-
tilhar a mensagem adventista com essas 
pessoas.” O corpo docente da SU está 
ativamente envolvido em ganhar almas, 
e seus alunos adventistas são ensinados a 
ministrar em favor dos alunos não adven-
tistas. Quarenta alunos do segundo ano 
de teologia foram designados para atuar 
nos ministérios do campus. O Sahmyook 
Health College (SHC), outra instituição 
da União Coreana, recentemente se tor-
nou faculdade e oferece bacharelado de 
ciências em enfermagem e higiene bucal.

Na Coreia, onde o crescimento popu-
lacional está declinando, 3.016 escolas 
de ensino fundamental e médio foram 
fechadas desde março de 2007. As esco-
las adventistas foram beneficiadas com 
essa redução. A Donghae Middle and 
Senior High School, a menor de todas as 
escolas operadas pela Associação Centro-
Leste Coreana (ACLC), tem 188 alunos 
matriculados, 30 a mais do que no ano 
passado, apesar da população local estar 
declinando significativamente devido às 
pessoas estarem migrando para cidades 
maiores em busca de oportunidades de 
trabalho. Neste ano a escola recebeu o 
prêmio “The Excellent English Leader 
School Award” do Ministério de Educa-
ção e Ciência, prêmio conferido apenas 
às 100 melhores escolas de ensino funda-
mental e médio do país.

A Hankook Senior Academy tem 
636 alunos, comparados a 606 no ano 
passado. Oitenta e sete por cento dos 
alunos vêm de lares adventistas e 615 são 
membros batizados da igreja. A escola 

foi classificada em 18° lugar entre 204 
escolas no distrito de Seul devido à por-
centagem de seus alunos que foi admitida 
na universidade. O departamento de edu-
cação do governo coreano reconhece as 
significativas contribuições da educação 
adventista no país. A rua em frente a uma 
de nossas escolas recebeu da prefeitura 
local o nome de Sahmyook Gil (Rua 
Sahmyook), uma grande honra.

A integração fé-ensino é prioridade 
na União Coreana. A SU tem realizado 
seminários IFE três vezes ao ano desde 
abril de 2007. No dia 24 de setembro 
de 2009, a SU inaugurou a Society of 
Christian Worldview e o Institute of In-
tegrating Faith and Learning e publicou 
sua primeira revista em inglês, Integra-
tion of Faith and Learning, com artigos 
submetidos por estudiosos de institui-
ções de ensino superior na DPNA e no 
exterior.

União Japonesa
Um dos maiores desafios que o Japão 

enfrenta é o crescimento da população 
idosa, que também afeta nossas escolas 
e igrejas. A União Japonesa possui uma 
faculdade, uma escola de ensino médio 
completo, três escolas de ensino médio 
parcial, e 10 escolas de ensino fundamen-
tal, as quais empregam 169 professores.

Em 2008, o Saniku Gakuin College 
(SGS) recebeu permissão do Ministério 
de Educação do Japão e do International 
Board of Education (IBE), órgão denomi-
nacional, para oferecer o bacharelado em 
enfermagem. Atualmente conta com 83 
alunos matriculados.

Os alunos japoneses gostam de partici-
par em projetos missionários na Cambo-
ja, Vietnã, e Malásia dirigidos por seus 
professores e pastores, por vezes com o 
envolvimento da ADRA.

União-Missão Chinesa
Em Hong Kong e Macau, temos uma 

faculdade, quatro escolas de ensino mé-
dio, e uma escola de ensino fundamental. 
Em Taiwan, a igreja opera uma faculda-
de, três escolas de ensino médio, duas 
de ensino fundamental e duas de inglês. 
Além disso, a igreja colabora com o 
governo de Taiwan para dirigir uma Vila 
Inglesa perto de Taipei.

No território não organizado da China, 
muitas das igrejas individuais operam 
escolas cristãs de férias para suplementar 
o currículo secular do governo. O Taiwan 
Adventist College desenvolveu um acordo 
com o distrito governamental local de 
Xiamen, China, para auxiliar no treina-

Professor do Taiwan Adventist College ensina 
um grupo de membros na China.

Cerimônia de inauguração do Centro Estudantil da Sahmyook University para alunos com deficiência 
física.
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mento de funcionários de saúde naquela 
província.

Inúmeras abordagens criativas são 
usadas pelas igrejas na China para 
prover educação adventista. Na região 
nordeste da China, uma escola voca-
cional altamente reconhecida e operada 
pelo governo ofereceu à nossa igreja um 
antigo prédio escolar perto de Shenyang 
para acomodar 80 alunos adventistas. 
Enquanto os alunos adquirem habilida-
des vocacionais, a igreja suplementa sua 
educação com aulas de Bíblia e Espírito 
de Profecia no fim do dia escolar. Seis 
jovens professores comprometidos agem 
como preceptores do dormitório neste 
programa criativo.

Campo Missionário da Mongólia
Em colaboração com o Korean 

Seventh-day Adventist Language Insti-
tute (SDALI), o Campo Missionário da 
Mongólia (CMM) abriu sua primeira 
escola de idiomas em 2006. O CMM é a 
entidade mais jovem da DPNA. A maio-
ria dos membros da igreja tem abaixo de 
30 anos de idade. Sendo que o treinamen-
to de obreiros é prioridade, em 2008, em 
convênio com a Griggs University (GU), 
a divisão começou a oferecer o programa 
de mestrado em ministério para obrei-
ros pastorais que completaram o ensino 
superior em universidades e faculdades 
locais. O CMM lançou seu programa de 
educação infantil e ensino fundamental 
no último trimestre de 2009.

“Missão em Primeiro Lugar”
Jairyong Lee, presidente da DPNA, 

frequentemente relembra à família da 
divisão que “Missão em Primeiro Lugar” 
é o mandato para todas as instituições 
educacionais da região. Através das es-
colas (escolas de gramática e de idiomas) 
na DPNA, mais de 17.000 alunos foram 

batizados na igreja entre 2005 e 2009. 
Agradecemos a Deus pelos dedicados 
professores missionários que atuam neste 
desafiante campo missionário. Almeja-
mos o dia em que a obra educacional da 
DPNA sob a supervisão de qualidade da 
AAA será estabelecida na China bem 
como na Coreia do Norte.

Chek Yat Phoon é 
diretor de educação 
da Divisão do Pacífico 
Norte-Asiático da 
Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em Goyang 
City, Gyeonggi-do, 
República da Coreia.

As palavras “Posso todas as coisas em Cristo”, gravadas no prédio escolar, estabelecem o lema para 
os alunos da Yungnam Academy, na Coreia do Sul.

No Ministério de Educação da Mongólia, Don Sahly, o então presidente da Griggs University (segundo 
da direita), representantes do Campo Missionário da Mongólia, e o diretor de educação da DPNA 
(último, à esquerda) se reúnem para considerar a possibilidade de usar na Mongólia o programa da 
Griggs International Academy.
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O 
sistema educacional adventista 
do sétimo dia na Divisão do 
Pacífico Sul-Asiático (DPSA) 
continua a existir e crescer com 

o alvo de prover educação que preparará 
os alunos “para a satisfação do serviço 
neste mundo, e para aquela alegria mais 
elevada por um mais dilatado serviço 
no mundo vindouro” (Ellen G. White, 
Educação, p. 13). Ao examinarmos o 
progresso da educação adventista na 
DPSA durante os últimos cinco anos e 
considerarmos os planos para o futuro, 
fica claro que: (1) somente pela graça de 
Deus fomos capazes de realizar o que 
realizamos, e (2) existem coisas maiores 
a ser realizadas.

Hoje realidade –  
realizações e desafios

O departamento de educação da 
DPSA experimentou mudança na lide-
rança durante este quinquênio – novo 
diretor em 2007 e novo diretor associa-
do em 2008. Muitos dos programas em 
nível de divisão continuam a funcionar 
bem; algumas iniciativas recentes foram 
acrescentadas para atender necessidades 
atuais.

Atualização de estatística. Em 2009, 
a DPSA teve um total de 997 escolas, 
120.664 alunos, e 7.004 professores. Isto 
representa pequena diminuição de esco-
las e aumento em matriculas e professo-
res comparado ao quinquênio anterior. 

DPSA — Divisão do Pacífico Sul-Asiático

Hoje Realidade – 
Amanhã Visão

M I K E  L E K I C  E  L A W R E N C E  D O M I N G O

Dos 18 países que fazem parte do terri-
tório da DPSA, 15 possuem programas 
educacionais da igreja.*

Treinamento para membros e 
evangelismo. Cada ano, os programas 
de treinamento educacional da DPSA re-
sultam em mais de 4.000 batismos. Além 
disso, todas as escolas têm se envolvido 
ativamente em programas de evangelis-
mo nas comunidades próximas e mais 
distantes de seus campi. O departamento 
de educação da divisão proveu 50% dos 

fundos para cada colégio, universidade 
e departamento de educação das uniões 
desenvolverem e implantarem o plano 
evangelístico escolar “Diga ao Mundo”. 
Nossos líderes do ensino superior e 
médio bem como líderes educacionais da 
divisão, uniões e associações-missões re-
alizam reuniões evangelísticas anualmen-
te. Essas e outras iniciativas acrescentam 
milhares de batismos a cada ano.

O programa Reaching the Unreached 
Places Through Education (RUPE) 

Batismo na Lipa Adventist Academy, Filipinas.
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[Alcançando Lugares Não Alcançados 
Através da Educação], da West Visayan 
Academy na região central das Filipinas, 
é patrocinado pelo Conselho de Evange-
lismo e Testemunho da Associação Geral 
e busca estabelecer presença adventista 
em setores da população onde não há 
membros da igreja. Oferece educação 
gratuita a jovens qualificados a quem 
busca ganhar para Cristo durante os 
estudos na escola. Estes poderão voltar 
para casa e partilhar a fé com familiares 
e amigos.

Tesouraria, auxílio educacional, e 
Bolsas de Estudo Nelson. A DPSA pro-
veu mais de 300.000 dólares em bolsas 
de estudo a cada ano para elevar o nível 

do corpo docente dos colégios e universi-
dades bem como do ensino básico. Uma 
média de 190 funcionários foi beneficiada 
a cada ano durante o quinquênio, graças 
à tesouraria da DPSA e fundos de auxílio 
educacional. Mais de 170 alunos de colé-
gios e universidades da DPSA receberam 
o Nelson Scholarship Endowment Fund.

Coleção DayStar e curso bíblico. 
Uma nova coleção de leitura para 1° a 6° 
ano está sendo usada agora nas salas de 
aula da DPSA. Os manuais dos profes-
sores estão sendo finalizados, e em breve 
estaremos revisando nosso currículo de 
Bíblia baseado no programa de Bíblia da 
Divisão Norte-Americana.

Expansão e qualidade da pós-gradu-
ação. O Adventist 
International Ins-
titute of Advanced 
Studies (AIIAS), 
instituição da 
Associação Geral, 
tem oferecido mes-
trado e doutorado 
no território da 
DPSA por mais 
de 20 anos. A Ad-
ventist University 
of the Philippines 
(AUP) por algum 
tempo ofereceu 
mestrado, porém, 
mais recentemente 
foi autorizada pela 
Comissão Interna-
cional de Educação 
da igreja a oferecer 

vários cursos de doutorado e recebeu prê-
mio nacional do presidente das Filipinas 
como uma das melhores universidades do 
país.

Outras instituições superiores da 
DPSA que oferecem pós-graduação são 
a Adventist University of Indonesia, 
Klabat University, também na Indonésia, 
e a Asia-Pacific International Univer-
sity (AIU) (antigo Mission College) na 
Tailândia, a mais nova universidade da 
DPSA. As faculdades Mountain View 
College, Central Philippines Adventist 
College e Northern Luzon Adventist 
College, nas Filipinas, estão ativamente 
buscando status universitário.

Fortalecendo a administração 
escolar e as funções do professor. O 
Código Educacional da DPSA está sendo 
revisado e incluirá novos regulamentos 
administrativos, certificação de professor, 
currículo para o treinamento de profes-
sores e pastores, normas e avaliação de 
desempenho dos professores, e segurança 
de qualidade. O código brevemente será 
colocado no portal eletrônico do depar-
tamento de educação da DPSA (htpp://
www.ssd.org/edu), o qual foi recente-
mente revisado para apresentar notícias 
e eventos da educação e troca de idéias e 
experiências.

Em 2009, a divisão coordenou um Se-
minário Internacional Sobre Integração 
de Fé, Valores, Ensino, e Aprendizado 
no belo campus da AIU. Participaram 
do evento 27 pessoas representando 22 
instituições educacionais.

Durante os últimos anos, membros da 
Associação Adventista de Acreditação 
e membros da comissão diretiva escolar 
ofereceram treinamento. Convenções de 
professores foram realizadas na maioria 
dos territórios da divisão e os funcio-
nários do departamento de educação da 
DPSA foram os maiores contribuintes. 
Foram organizados e financiados tam-
bém dois seminários para preceptores de 
ensino médio e superior.

Desafios. A despeito de novos esfor-
ços para melhorar as bibliotecas através 
de treinamento para bibliotecários, 
formação de coleções de livros com 
livros e materiais de referência doados, 
e incentivos, o desafio de atualizar 
as bibliotecas continua em muitas de 
nossas escolas. A disponibilidade de 
livros desde a educação infantil até o 
nível de pós-graduação continua sendo a 
maior preocupação. Além disso, muitas 
das escolas são incapazes de implantar 
a escala de salário votada por causa dos 
desafios financeiros.Alunos da primeira escola adventista em Timor Leste na DPSA.

A Adventist University of the Philippines recebe prêmio como uma das melhores universidades 
do país.
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Amanhã visão –  
futuras oportunidades

Provérbios 29:18 diz: “Onde não há 
revelação [visão] divina, o povo se desvia” 
(NVI). A menos que compreendamos cla-
ramente aonde vamos, a probabilidade de 
jornada de êxito é severamente limitada. 
A visão sem ação é meramente um sonho. 
Nossos planos para um futuro melhor na 
educação da DPSA incluem o seguinte:

Planejamento estratégico. Presidentes 
de faculdades e universidades bem como 
os diretores de  educação das uniões 
concordaram em finalizar, antes do 
Conselho Educacional da DPSA em 2011, 

o processo de planejamento estratégico 
iniciado em 2008. As áreas de ênfase 
incluem: (1) foco espiritual e moral, (2) 
administração, (3) marketing e matrícula, 
(4) currículo e instrução, (5) instalações 
escolares, (6) finanças e desenvolvimen-
to, e (7) avaliação e revisão contínua. 
Como parte deste processo, realizamos 
uma reunião de planejamento e consulta 
de ensino superior com duas uniões na 
Indonésia em agosto de 2009. Eventos 
semelhantes foram planejados para as 
Filipinas e outros lugares em 2010. Essas 
reuniões revisam os programas acadêmi-
cos de cada instituição bem como o que 

planejam oferecer, 
levando a um acor-
do sobre como co-
laborar para suprir 
as necessidades da 
igreja e da comu-
nidade em torno de 
cada escola.

Convenção de 
professores em 
nível de divisão 
em 2013. A Comis-
são de Educação 
da DPSA votou 
organizar conven-
ção de professores 
em nível de divisão 
em setembro de 
2013 em Bangkok, 
Tailândia. 

Revisar e apro-
var novos cursos 

de ensino superior e instituições profis-
sionais. Os termos de referência da nossa 
mesa/comissão de educação têm sido 
revisados para estarmos aptos a examinar 
e conceder aprovação para novos pro-
gramas de ensino superior e instituições 
educacionais profissionais após prova de 
elegibilidade.

Desenvolvendo cultura educacional 
de qualidade. Uma comissão específica 
para garantir qualidade sob a liderança 
do diretor de educação da DPSA foi esta-
belecida para formular critérios e padrões 
de qualidade que ajudarão a estabele-
cer cultura de qualidade nas escolas da 
DPSA.

Ao começarmos um novo quinquênio, 
nos lembramos das palavras do apóstolo 
Paulo em 1 Coríntios 3:6: “Eu plantei, 
Apolo regou; mas o crescimento veio de 
Deus” (RA). Que Deus nos abençoe ao 
continuarmos aperfeiçoando o minis-
tério de educação da igreja para nossas 
crianças e jovens e para as comunidades 
vizinhas até aquele dia quando formos 
convidados a viver eternamente juntos 
com nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.

Mike Lekic foi diretor 
de educação para a 
Divisão do Pacífico 
Sul-Asiático da Igreja 
Adventista do Sétimo 
Dia (DPSA) em Silang, 
Cavite, Filipinas até 
julho de 2010.
Lawrence Domingo 
é diretor de educação 
para a DPSA.

* A DPSA possui programas de educação em 
Bangladesh, Camboja, Indonésia, Malásia, Mianmar/
Birmânia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanca, Tailândia, 
Timor Leste, e nos territórios americanos de Guam e 
Wake Island, nos Estados Federados da Micronésia, 
Ilhas Marshall, Ilhas Marianas do Norte e Palau; mas 
não na República Democrática de Laos, Vietnã, ou 
Brunei.

Formanda de mestrado com a Princesa Soamsowalee na Asia-Pacific International University.

Alunos de ciência no laboratório da Asia-Pacific International University.
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A 
rede adventista de educação na 
Divisão Sul-Americana (DSA) 
está crescendo, não apenas em 
relação ao número de alunos, 

professores e funcionários, mas também 
em termos de qualidade da educação 
oferecida e do treinamento espiritual 
provido. Nos últimos cinco anos, muitos 
projetos, programas e ações melhora-
ram o ambiente escolar dos oito países 
na Divisão Sul-Americana (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Para-
guai, Peru e Uruguai). Os alvos do ano 
foram alcançados e até mesmo excedi-
dos, mostrando assim a vitalidade do 
sistema educacional que está ganhando 
maior respeito e que tem criado operação 
unificada nesses países.

Durante o último quinquênio, a 
Divisão Sul-Americana teve pelo menos 
10 principais realizações nas áreas 
religiosa, pedagógica, administrativa e 
financeira. Em 2005, a rede educacional 
adventista na DSA consistia de 809 es-
colas de ensino fundamental, médio e su-
perior. Até outubro de 2009, este número 
aumentou para 881 escolas, incluindo 
38 novas escolas de ensino médio, duas 
das quais incluem internato e programa 
de nível superior. Além disso, durante o 
mesmo período, a divisão começou 19 
novos programas universitários e oito no-
vos programas de pós-graduação.

Entre 2005 e 2009, o número de pro-
fessores na DSA (do fundamental ao su-

perior) aumentou de 14.113 para 16.168, 
e a matrícula aumentou de 198.571 para 
232.116. Incluindo o aumento de 4.971 
nas matrículas em 2010 revela que o 
número de alunos na DSA cresceu em 
quase 20 por cento entre 2005 e 2010 
(aumento de quase quatro por cento ao 
ano).

Durante os últimos cinco anos, es-
colas, faculdades e internatos da DSA 
empreenderam muitos novos projetos de 
construção que resultaram em significati-

va expansão da rede educacional adven-
tista na região. O total de 104 milhões 
de dólares foi investido em projetos de 
construção durante o quinquênio. A 
reforma do Instituto Tecnológico Supe-
rior Adventista do Equador (ITSAE) e 
a finalização da construção da Facul-
dade Adventista da Amazônia são dois 
projetos da DSA financiados em parte 
pela oferta do décimo terceiro sábado da 
igreja mundial no terceiro trimestre de 
2009.

DSA — Divisão Sul-Americana

Cultivando a 
Educação Adventista 

do Sétimo Dia de 
Modo Sustentável

C A R L O S  A .  M E S A

A equipe da Associação Adventista de Acreditação (AAA) entrevista alunos durante avaliação na 
Universidade da União Peruana, campus de Juliaca, em 2007.
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Planos de desenvolvimento
Além dos simples números e estatísti-

cas, as escolas adventistas do sétimo dia 
na Divisão Sul-Americana também se 
estabeleceram como parte da rede educa-
cional de confiança aos olhos dos clien-
tes e do público em geral, principalmente 
devido à constante ênfase do sistema na 
qualidade acadêmica e na instrução de 
valores morais e espirituais. Além das 
bênçãos e da aprovação divina vistas em 
cada plano e projeto, o crescimento pode 
ser atribuído a alvos bem definidos e a 
implantação eficaz. Planos específicos de 
desenvolvimento foram estabelecidos em 
10 áreas:

Conselho de Reitores de Faculdades 
e Universidades. Atualmente, existem 
12 instituições de ensino superior e 
quatro programas de extensão de ensino 
superior no território da DSA, que 
matriculam 21.475 alunos. O Conselho 
de Reitores de Faculdades e Universi-
dades foi criado em 2006 com missão 
muito clara: contribuir de modo positivo 
com o sistema educacional adventista, 
e produzir formandos que sejam éticos, 
proativos, criativos e que mostrem pro-
fundo compromisso com a proclamação 
do evangelho ao mundo. Os alvos desse 
conselho incluem: (1) fortalecer ativida-
des espirituais nas instituições de ensino 
superior; (2) disponibilizar recursos hu-
manos, financeiros e institucionais para 
a igreja dentro do plano de evangelismo 
integrado; (3) agir como corpo consul-
tivo para os departamentos de educação 
das uniões da DSA; (4) tomar parte no 
planejamento geral do ensino superior 
em toda a divisão; (5) auxiliar faculda-
des e colégios adventistas a oferecerem 
programas comprometidos com excelên-
cia e que apoiem a filosofia educacional 
adventista; e (6) apoiar e administrar o 
intercâmbio de publicações científicas.

Plano Mestre. O Plano Mestre de De-
senvolvimento Espiritual (PMDE), que 
foi implantado em cada escola da DSA 
durante este quinquênio, é conquista 
muito importante porque mostra o com-

promisso com a 
missão evangelís-
tica da igreja. De-
pois que o nível de 
espiritualidade for 
avaliado em cada 
campus da divisão, 
as descobertas 
serão usadas para 
planejar atividades 
que melhorarão 
a compreensão 
dos professores e 
alunos quanto aos 
princípios, crenças 
e valores adventis-
tas do sétimo dia 
que contribuem 
para o crescimento 
pessoal e coleti-
vo. Essas ações 
incluirão melhoras 
contínuas no currículo de religião, o 
envolvimento de grande porcentagem de 
professores e alunos em programas espi-
rituais e evangelísticos, e visitas pasto-
rais a famílias de alunos por professores, 
administradores e capelães.

Livros didáticos. Nos últimos cinco 
anos a DSA progrediu notavelmente pro-
vendo novos livros didáticos para suas 
escolas. As editoras denominacionais 
produzem agora materiais em português 
para cada nível (do fundamental ao 
médio), grupo e matéria, e estão traba-
lhando nos livros didáticos em espanhol. 
Atualmente, mais de 100 diferentes 
livros didáticos nestes dois idiomas estão 
sendo produzidos em esforço conjunto 
das duas editoras da DSA (Casa Pu-
blicadora Brasileira e Asociación Casa 
Editora Sudamericana)  garantindo que 
os ensinamentos e 
filosofias adven-
tistas estejam 
presentes nos 
materiais usados 
pelos alunos.

Portal da 
educação. Devi-
do aos avanços 
tecnológicos nas 
comunidades de 
nossas escolas, a 
divisão percebeu 
que precisava de 
portal eletrôni-
co que pudesse 
prover materiais e 
recursos para pais, 
alunos e professo-
res. O novo portal 

da DSA (http://www.educacaoadventista.
org.br) se tornou ferramenta de valor 
por causa dos seus múltiplos bancos 
de dados e outros recursos on-line. De 
acordo com dados de 2009, cerca de sete 
milhões de páginas foram acessadas. O 
portal também busca promover comu-
nicação on-line entre pais, professores e 
alunos. Atualmente está disponível para 
as uniões brasileiras e está sendo intro-
duzido nos demais países da divisão.

Acordos de cooperação e intercâm-
bio de alunos e professores. Nos últimos 
cinco anos, a DSA incentivou inter-
câmbio de professores em outros países 
dentro da rede educacional adventista 
por curtos períodos de tempo. Esses 
acordos têm ajudado a promover unidade 
e colaboração.

Entrada principal da nova Faculdade Adventista da Amazônia em Belém, 
Brasil, 2009.

Grupo de alunos em colégio adventista em Santa Catarina, Brasil.
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Campanha de publicidade 
padronizada

Outra importante realização durante 
este quinquênio foi a unificação, pela 
primeira vez, da mensagem apresentada 
ao público através de campanhas públi-
cas (ver http://www.educacaoadventista.
org.br e http://www.educacionadventista.
com). Isto garantiu melhor conceituali-
zação da mensagem adventista do sétimo 
dia e sua transmissão mais eficaz através 
de campanhas de publicidade. Este con-
ceito unificado também foi fortalecido 
através da adoção de uniforme padrão 
para todas as escolas na divisão.

Planos para integrar evangelismo 
e educação. Durante os últimos cinco 
anos, a rede educacional da divisão 

Alunos na oficina da Escola Adventista Milton Afonso, Brasília, Brasil, em 2009.

participou do plano global adventista 
de evangelismo integrado. Professores 
e alunos da DSA estão envolvidos em 
uma variedade de estratégias, tais como 
pequenos grupos, equipes missionárias, 
oração intercessória, hospitalidade, 
evangelismo público, aulas de Bíblia, e 
discipulado.

Manual pedagógico. Em 2009, a DSA 
publicou o manual Pedagogia Adventista 
do Sétimo Dia em português e espanhol. 
Este manual foi preparado por um grupo 
de especialistas educacionais e líderes 
de divisões, com apoio das editoras 
adventistas. O livro expõe a filosofia 
de educação adventista do sétimo dia e 
servirá como manual de referência para 
administradores, educadores e o público 
em geral.

Livros de Ellen White. Livros educa-
cionais de Ellen White foram disponi-
bilizados para o corpo docente de cada 
escola adventista na divisão.

Padronização de administração 
financeira, software e sistema telefôni-
co. Nos últimos cinco anos, o software 
financeiro e até o sistema telefônico IP 
(Internet Protocol) foram padronizados 
em todas as escolas da DSA. Isto resul-
tou na redução de custos, transmissão 
mais eficiente de informação, e diminui-
ção de erros.

Esses marcos e iniciativas resumem 
as realizações da educação adventista do 
sétimo dia na América do Sul durante 
os últimos cinco anos. É evidente que a 
educação na Divisão Sul-Americana tem 

abordagem equilibrada e está compro-
metida com melhorias técnicas, peda-
gógicas e de aprendizado, bem como a 
edificação espiritual dos alunos, profes-
sores e funcionários.

Alvos para o próximo quinquênio
Para os próximos cinco anos (2010 

a 2015), a rede educacional da DSA 
tem alvos bem definidos que enfatizam 
os aspectos religiosos, evangelísticos 
e pedagógicos da educação. Seis áreas 
principais foram salientadas:

1. Unidade da rede, que envolverá o 
processo contínuo de padronização;

2. Iniciativas religiosas, que enfo-
carão o Plano Mestre Espiritual, cursos 
religiosos para professores adventis-
tas que não frequentaram faculdades 
denominacionais, integração fé-ensino, 
ministério de capelania, evangelismo 
integrado, crescente ênfase no criacio-
nismo, e celebração do Dia da Educação 
Cristã em nossas igrejas;

3. Administração, que enfatizará a 
demonstração de maior apreciação por 
profissionais, treinamento de administra-
dores, descrição de função para posições 
administrativas na escola, regulamen-
tos para o emprego de administradores 
escolares e a criação de novos cursos e 
programas;

4. Desenvolvimento acadêmico, 
que, entre outras iniciativas, enfocará o 
treinamento de líderes e especialistas, e 
o fornecimento de apoio acadêmico para 
a educação infantil;

5. Projetos comunitários, que conti-
nuarão a atual ênfase envolvendo alunos 
no serviço e voluntariado; e

6. Desenvolvimento educacional, 
que enfocará a expansão de instalações 
escolares e a implantação de novos pro-
gramas.

Os dados do atual quinquênio mos-
tram que a educação adventista na DSA 
fez considerável progresso, mas revela 
também que existem desafios à frente.

Carlos A. Mesa era 
diretor de educação da 
Divisão Sul-Americana 
dos Adventistas do Sé-
timo Dia em Brasília, 
Brasil quando escreveu 
este artigo.

Alunas da UNASP realizando trabalho 
missionário em São Paulo, 2008.
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S
urat! Ao se mencionar o nome, 
várias imagens inundam a mente. 
Pequena vila de pescadores na 
costa norte da Índia. A porta de 

entrada para barco mercador da Ingla-
terra, uma fenda para o Império Inglês. 
Mastro crucial na moderna luta da Índia 
pela liberdade. E atualmente, centro têx-
til e o principal centro mundial de corte e 
polimento de diamantes.

Mas hoje, a cidade também é co-
nhecida por outro tipo de trabalho com 
diamantes – cortar, modelar, e polir 
vidas jovens em local onde a bandeira da 
educação adventista está flutuando bem 
alto. A cada dia, quase 6.500 jovens – de 
maternal à pós-graduação – de todas as 
partes da metrópole, representando todas 
as religiões e camadas sociais, fluem 
através dos portais deste centro educa-
cional adventista, para serem formados, 
moldados e polidos – da matéria bruta da 
infância inocente e dos sonhos juvenis 
a jovens dinâmicos, transformados para 
mudar a sociedade, para liderar a comu-
nidade e realizar grandes feitos. A educa-
ção adventista é a ferramenta, professores 
dedicados são os meios, a administração 
comprometida é o poder motivador que 
70 anos atrás transformou a instituição de 
uma única sala e um professor em dinâ-
mico centro educacional – para a glória 

de Deus e para o bem da comunidade.
Até que o programa de ensino supe-

rior de Surat tomasse forma em 1998, a 
Divisão Sul-Asiática (DAS) tinha apenas 
uma instituição de ensino superior, o 
Spicer Memorial College em Pune, Índia. 
A tradição e a raiz histórica do adven-

tismo simbolizadas pelo Spicer uniram-
se aos sonhos do novo e ao desafio do 
desconhecido simbolizados pelo Surat 
para produzir nove instituições de ensino 
superior em todo o sul da Ásia. O avanço 
na educação terciária para suprir as 
crescentes necessidades educacionais e 

DAS — Divisão Sul-Asiática

Tornando a Graça 
Conhecida Através 

da Educação 
Adventista

G .  N A G E S H W A R  R A O

Tanto alunas adventistas como não adventistas tomam parte ativa nas atividades espirituais como se 
pode ver aqui na Adventist Higher Secondary School, Hosur, Tamil Nadu.
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de liderança de um grupo constituinte em 
desenvolvimento é lembrete do que Deus 
iniciou – pequeno, há muito tempo – e do 
que Ele concluirá no futuro próximo.

Ensino superior
O desenvolvimento do programa de 

ensino superior é a mais importante rea-
lização educacional da DAS no presente 
quinquênio. Faculdades adventistas estão 
estrategicamente posicionadas para servir 
ao crescente campo.

O Spicer Memorial College continua a 
ser a instituição carro-chefe, preparando 
pastores, professores e outros obreiros 
para a divisão. O Surat Adventist Col-
lege, com campi filiais em Nuzvid na 
região da União Centro-Leste Indiana e 
em Ranchi, na região da União Norte In-
diana, oferecem educação especializada 
em enfermagem, saúde e administração. 
O Roorkee Adventist College, que serve 
à região da União Norte Indiana, treina 
professores e contadores. O Northeast 
Adventist College, localizado no sopé 
das belas montanhas do Himalaia, serve 
aos jovens da União Norte Indiana. Ao 
sul, na costa leste, está o Flaiz Memorial 
Adventist College que oferece uma va-
riedade de cursos em artes e comércio. O 
Velore Adventist College of Education, a 
mais nova das faculdades, treina e certi-
fica professores para as escolas de ensino 
fundamental e médio em toda a divisão. 
O Lowry Adventist College, berço do 
ensino superior adventista, localizado em 
Bangalore, tem programa de enfermagem 
altamente reconhecido, além de faculda-
des de pedagogia e computação.

As nove faculdades adventistas na 
divisão matricularam 3.873 alunos, ensi-
nados por corpo docente altamente quali-
ficado composto de 441 membros. Apesar 
de algumas instituições terem elevada 

porcentagem de 
alunos não adven-
tistas, a estrutura 
governamental 
e administrativa 
das instituições 
garante que o etos 
adventista preva-
leça nos campi, 
nas salas de aula e 
nos dormitórios. A 
ênfase no estilo de 
vida adventista, o 
currículo essen-
cialmente bíblico, 
e a integração 
fé-ensino em todas 
as matérias garante 

que quando os alunos se formarem, al-
cançarão não apenas excelência acadêmi-
ca mas também maturidade espiritual e 
moral. “Eu escolhi lecionar aqui”, disse 
um dos professores do Roorkee College 
para a equipe de acreditação denomi-
nacional, “por causa dos imperativos 
morais e da nutrição espiritual que são 
mantidos”.

Educação que faz a diferença
Durante o quinquênio atual, o ensino 

fundamental e médio também causaram 
impacto em toda a divisão. Da pequena 
vila de Banepa no Nepal à movimentada 
cidade de Nagercoil no extremo sul da 
Índia, a DAS opera 262 escolas de ensino 
fundamental e médio, a maioria das quais 
oferece currículo preparatório para a fa-

culdade. Quase 150.000 alunos, em gran-
de parte vindos de lares não adventistas, 
estão matriculados nessas escolas. Cada 
criança, membro do reino de Deus em 
potencial, e só este fato justifica investir 
na educação, tempo, fundos e recursos 
humanos da igreja.

O impulso no ensino fundamental e 
médio é tipificado pela Adventist Higher 
Secondary School em Ahmedabad, norte 
de Surat. Há apenas alguns anos, era uma 
instituição pequena e problemática. Mas 
graças à forte ênfase espiritual e moral, 
administração comprometida e funcioná-
rios que se preocupam com cada criança 
como se fosse a única no campus, a esco-
la cresceu e se tornou a maior escola na 
Divisão Sul-Asiática, com mais de 8.500 
alunos e instalação sofisticadas.

Além do Ahmedabad, centros como 
o Spicer Higher Secondary School e 
a Hume McHenry Higher Secondary 
School em Pune; a Seventh-day Adventist 
Higher Secondary School, Spencer Road, 
em Bangalore; Adventist Higher Secon-
dary Schools em Pondicherry, Chennai, 
Madurai, Kuttapuzha, Secunderabad, 
Kolkata, Lucknow, Shillong e muitas ou-
tras possuem moderno módulo de fé que 
refletem e se baseiam em Hebreus 11.

Ao mesmo tempo em que o currícu-
lo dessas escolas varia dependendo da 
região, um laço comum de unidade e 
edificação espiritual, de visão e propó-
sito, une todas as escolas. A integração 
fé-ensino provê influência penetrante que 
une todas as atividades da sala de aula. 

Cerimônia de formatura no Roorkee Adventist College.

O ministério das escolas adventistas é reconhecido e apreciado pelo governo e pelo público. Tal 
reconhecimento foi feito aos alunos pelo Ministro Chefe de Estado de Pondicherry, Sul da Índia.
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Cada aluno é precioso para a educação 
adventista e é convidado a se tornar membro do 
reino de Deus.

O departamento de educação da DAS 
auxiliado pelo hábil corpo de adminis-
tradores e professores em toda a divisão, 
provê instrução contínua e materiais para 
garantir tanto a excelência acadêmica 
como o enriquecimento espiritual. O 
currículo centralizado na Bíblia é segui-
do por todas as escolas e ensinado por 
homens e mulheres dedicados a valores 
de desenvolvimento e cultivo da fé. As-
sim, escolas adventistas são conhecidas 
e buscadas por sua filosofia de educação 
integral – o desenvolvimento da mente, 
das mãos e do coração.

A regra áurea da educação
As escolas adventistas na DAS operam 

em atmosfera primariamente não cristã, o 
que significa que os educadores frequen-
temente enfrentam desafio semelhante ao 
que o povo de Israel enfrentou acampa-
do perto dos rios da Babilônia, quando 

lamentaram: “Como, porém, haveríamos 
de entoar o canto do Senhor em terra 
estranha?” (Salmo 137:4, RA). Feliz-
mente, temos a direção das Escrituras e 
do Espírito de Profecia: Amor é o modo 
como conseguimos educação integral. 
Durante o período atual de cinco anos, 
a liderança educacional da igreja, de 
administradores a professores, adotou 
uma fórmula de 10 passos, implantan-
do a regra áurea da educação no modo 
como as escolas são operadas e as salas 
de aula administradas. Esses passos são: 
(1) Seja um exemplo; (2) seja imparcial; 
(3) saiba ouvir; (4) seja alegre; (5) ajude 
as crianças a orar e a confiar em Deus; 
(6) inspire valores corretos; (7) ganhe a 
confiança deles; (8) proporcione crítica 
construtiva; (9) construa auto-estima; e 
(10) seja mordomo fiel.

A educação com base em tais valores 
positivos certamente será bem-sucedi-

da. Deus tem abençoado o ministério 
educacional na DAS. Nos últimos cinco 
anos, 3.960 pessoas foram trazidas para 
o reino de Deus através do ministério 
das escolas. Muitos mais conheceram o 
significado de um Deus pessoal. Temos 
muito que agradecer. Durante o próximo 
quinquênio, estamos comprometidos em 
tornar a graça de Deus conhecida através 
da “melhor obra” dada ao ser humano – a 
obra da educação (ver Ellen White, Con-
selhos aos Pais, Professores, e Alunos, 
p. 73).

G. Nageshwar Rao é 
diretor de educação da 
Divisão Sul-Asiática 
da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em Hosur, 
Tamil Nadu, Índia.

Cerimônia de investidura no Northeast Adventist College, Shillong.
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O 
sistema educacional da Divisão 
do Sul do Pacífico (DSP) é com-
posto de quatro Uniões: União 
Australiana (UA), União Pacífico 

da Nova Zelândia (UPNZ), União-Mis-
são Papua-Nova Guiné (UMPNG) e 
União-Missão Trans-Pacífico (UMTP). 
O status de associação e missão das 
uniões marca clara divisão entre as áreas 
ricas e pobres do nosso território.

Desde o quinquênio anterior, nosso 
sistema cresceu em mais de 15.000 alu-
nos. Agora temos mais de 50.000 alunos 
matriculados em 351 escolas, quatro 
instituições de ensino superior e duas 
escolas vocacionais. Este crescimento é 
significativo. O maior aumento ocorreu 
na UMPNG, que se uniu a outras igrejas 
no Sistema Unificado do Governo da 
Nova Guiné em 2006. Desde então, o 
número de seus alunos quase quadripli-
cou. Houve grande aumento de alunos 
nas uniões Trans-Pacífico e Australiana, 
bem como em todas as escolas de ensino 
superior.

Missão e etos adventista
Durante o último quinquênio o de-

partamento de educação da DSP tomou 
medidas para fortalecer a missão e o etos 
adventista nas escolas. Em 2006, por 
exemplo, completamos a Comissão do 
Ensino Médio Adventista, na qual entre-
vistamos o total de 260 diretores, cape-

lães, professores e alunos em 19 escolas 
em toda a divisão para descobrir quão 
bem as escolas estavam alcançando sua 
missão e objetivos adventistas. De modo 
geral, as escolas estavam bem. Então, 
em março de 2009, o departamento de 
educação da União Australiana realizou 
grande conferência de estratégia, envol-
vendo 75 de seus principais depositários. 
Pesquisas, apresentações e dinâmicas de 
grupo abordaram questões como currícu-
lo adventista, suprimento de professores, 
crescimento da clientela não adventista 
e viabilidade financeira. Os ministé-
rios pastoral e 
de ensino foram 
unidos de maneira 
poderosa durante 
essa experiência.

A divisão tam-
bém se certificou 
de que o desenvol-
vimento profissio-
nal de diretores 
e professores em 
todas as uniões 
esteja voltado para 
a fé e saliente as 
particularidades 
adventistas. Em 
maio de 2009, 
duas uniões 
receberam subsí-
dio da DSP para 

juntas realizarem uma conferência a fim 
de treinar líderes que farão dos alunos 
discípulos. Oradores como Ben Maxson 
e Bailey Gillespie ajudaram a tornar a 
ocasião um apogeu espiritual.

Muitas outras iniciativas têm pro-
movido a missão e o etos adventista 
nas escolas da DSP. Em 2008 e 2009, a 
divisão patrocinou visitas dos diretores 
de educação e diretores escolares das 
duas grandes uniões-missões às escolas 
na Austrália e Nova Zelândia para que 
pudessem observar como o etos adven-
tista ou “caráter especial” é demonstrado 

DSP — Divisão do Sul do Pacífico

Educação Adventista: 
Comprovada 

Ganhadora de Almas
 B A R R Y  H I L L

A Wainibuka Seventh-day Adventist School (Fiji) recebe recursos do 
departamento de educação da DSP, 2009.
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visualmente e ensinado. A divisão e as 
uniões locais também ajudaram o Avon-
dale College a estabelecer um portal 
eletrônico atraente que retrate o ensino 
como ministério, e a publicar a revista 
Teach. Enquanto isso, programas de qua-
lidade em capelania escolar continuam a 
ser desenvolvidos.

Aprendendo a servir
Serviço aos outros é o valor fun-

damental da educação adventista. À 
medida que o departamento de educação 
da DSP procura coordenar o trabalho de 
suas quatro uniões, ele se torna agente 
entre os sistemas mais ricos e os mais 
pobres e busca maneiras de promover o 
valor do serviço. Um modo de alcançar 
isso é unir escolas para apoio mútuo. 
Algumas escolas das associações enviam 
anualmente equipes de professores 
para escolas-irmãs nas missões a fim 
de ajudar em reformas e manutenção, e 
fortalecer o ensino e aprendizado.

Currículo
Como as necessidades são grandes, 

o departamento de educação investe 
no desenvolvimento e implantação do 
currículo para as áreas mais pobres da 
divisão. Embora a maioria das atividades 
sejam baseadas na Bíblia, enfatizamos 
também melhorias nas bases do ensino e 
buscamos oportunidades para distribuir 
recursos de alta qualidade providos por 
doadores. Deste modo, em 2009 envia-
mos 2,5 milhões de dólares em livros de 

inglês e matemá-
tica doados para 
todas as escolas de 
ensino fundamen-
tal da União-Mis-
são Trans-Pacífico.

Nos últimos três 
anos empregamos 
uma comissão para 
desenvolver e lan-
çar novo currículo 
de Bíblia para o 
ensino fundamen-
tal. Este programa 
alcançou tanto 
êxito que mudou o 
ensino e aprendi-
zado em muitas es-
colas. Desde 2008, 
distribuímos mais 
de 1.500 planejamentos para professores 
e 300 jogos da coleção Uncle Arthur’s 
Bedtime Stories, e realizamos 10 grandes 
eventos de desenvolvimento profissional.

Atualmente os sistemas educacionais 
da UA e UPNZ estão colaborando para 
desenvolver um emocionante Encounter 
Bible Project [Projeto Encontro com a 
Bíblia] cujo alvo no ensino fundamental 
é transformar as aulas de Bíblia. Vários 
retiros foram realizados para inspirar os 
professores designados a escrever 250 
unidades.

Sistema de ensino superior
Administradores de todas as insti-

tuições de ensino superior trabalharam 

diligentemente para lidar com a com-
plexidade do ensino superior. Este setor 
enfrenta uma série de desafios, incluindo 
a crescente matrícula de alunos não 
adventistas, a busca por credibilidade, 
dificuldade em atrair funcionários quali-
ficados e o declínio global financeiro.

A Pacific Adventist University, em 
Papua-Nova Guiné, é proeminente em 
seu território e seus formandos são muito 
procurados. Desde 2005, seus regula-
mentos e publicações têm enfatizado, de 
modo mais claro, planejamento estraté-
gico, pesquisa e trabalhos de pós-gra-
duação. O compromisso da divisão em 
prover melhores instalações gerou mais 
de 12 grandes projetos. O Avondale Col-
lege em Cooranbong, New South Wales, 
Austrália, conquistou reputação de ensi-
no e aprendizado de alto nível, ganhando 
sete classificações cinco estrelas no Aus-
tralian Good Universities Guide 2010. 
Em janeiro de 2009, recebeu excelente 
relatório da Agência de Qualidade das 
Universidades Australianas. Enquanto 
isso, o Fulton College em Tailevu, Fiji, 
decidiu mudar-se para perto do Aero-
porto Internacional de Nadi, e o Sonoma 
Adventist College em Kokopo, Nova 
Guiné, atingiu sua capacidade máxima.

Para evitar indevida competição pelos 
mesmos alunos e recursos financeiros, e 
para tornar o sistema mais eficaz, a DSP 
iniciou, em 2006, uma revisão em seu 
sistema de ensino superior. Posterior-
mente empregou um oficial de integração 
para ajudar a aliar as faculdades meno-
res com a Pacific Adventist University, 
mudança que já melhorou a qualidade do 
ensino superior na divisão.

Diretores de educação da União Missão Trans-Pacífico se reúnem em 
Honiara, Ilhas Salomão, 2009.

Valores são enfatizados na Suva Adventist Primary School, em Fiji, 2009.
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Desafios
Nossos desafios são praticamente os 

mesmos de cinco anos atrás. Na região 
do Pacífico, precisamos de liderança 
eficaz em todos os níveis. Como muitos 
professores não possuem as devidas qua-
lificações, estamos também utilizando 
voluntários aposentados para realizarem 
uma série de pequenos cursos oferecen-
do conhecimento básico aos funcioná-
rios das escolas. Além disso, já que o 
governo agora paga a maioria dos nossos 
professores, alguns começam a ver a si 
mesmos como funcionários do governo, 
então nossa tarefa é aliciá-los ao “verda-
deiro” pensamento adventista.

Um conjunto de desafios surgiu com 
a partida de grande grupo de obreiros 
do exterior servindo na DSP por muitos 
anos, criando brechas no desenvolvi-
mento de liderança local e recursos. 
Consequentemente, nossas escolas agora 
possuem poucos recursos, especialmente 
na área de livros para bibliotecas, livros 
didáticos, equipamentos de salas de aula 
e manutenção de instalações. Mais ur-
gente ainda é a constante necessidade de 
que todos os funcionários demonstrem 
iniciativa, sejam responsáveis e determi-
nados, e busquem a excelência.

Embora recursos e viabilidade fi-
nanceira ainda representem problema, 
e a provisão de fundos pudesse ajudar 
as escolas menores, os maiores desa-
fios estão relacionados à fé. Já é grande 
desafio manter o mesmo percentual de 
professores adventistas durante a fase de 
crescimento escolar atual, quanto mais 

Formatura de professores em Vanuatu, 2008 – quando grande número deles recebeu seu primeiro 
certificado de magistério.

reduzir a porcenta-
gem de professores 
não adventistas. E 
como as escolas 
matriculam mais 
não adventistas, é 
desafiante manter 
seu etos adventis-
ta. Necessita-se 
promover, entre os 
administradores, a 
educação como um 
meio de ganhar al-
mas, fazer com que 
as igrejas retenham 
posse das esco-
las, e fortalecer a 
espiritualidade dos 
professores.

Olhando para o 
futuro

Apesar de os 
desafios indicarem o caminho à frente, 
aprendemos que a melhor estratégia não 
é perseguir muitas iniciativas ao mesmo 
tempo. No ensino superior, queremos um 
sistema bem ajustado avançando para 
atingir a integração total. Também alme-
jamos ver a mudança do Fulton College, 
estabelecer uma pequena instituição de 
magistério nas Ilhas Salomão e ajudar 
o Avondale College a adquirir status 
de universidade. Nosso programa de 
garantia de qualidade deve certificar-se 
de que existe responsabilidade genuína 
que inclui avaliação e apoio eficaz e um 
processo mais adequado de acreditação 

escolar. Queremos desenvolver currículo 
de Bíblia eficaz para o ensino médio, 
maior responsabilidade dos professores e 
nível mais elevado de habilidades através 
do desenvolvimento profissional a longo 
prazo na própria escola.

A educação na Divisão do Sul do Pa-
cífico é comprovada ganhadora de almas 
− ministério que está crescendo rapida-
mente. O futuro é esperançoso.

Barry Hill era diretor 
de educação da Divi-
são do Sul do Pacífico 
da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia em 
Wahroonga, New 
South Wales, Austrália 
quando escreveu este 
artigo.

Alunos participam de reunião de capela no Jones Adventist College, nas 
Ilhas Salomão.
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D
urante o último quinquênio, a 
educação adventista do sétimo 
dia na Divisão Transeuropeia 
(DTE) alcançou modesto, porém, 

significativo progresso a despeito de 
grandes desafios.

A DTE é a menor das 13 divisões 
mundiais, no entanto, a mais diversifica-
da. Ela se estende desde a Groenlândia 
no norte da Escandinávia (Noruega, 
Suécia, Finlândia e Dinamarca); às Ilhas 
Britânicas, Holanda, Polônia e os três 
países bálticos; na direção sul para a 
Hungria, os países adriáticos, até Israel; 
e então, mais ao sul para o Egito e Sudão, 
na África. Ela inclui seis fusos horários 
do oeste da Islândia, através da Grécia 
para os países islâmicos do Oriente Mé-
dio, a Península Árabe, e até o Paquistão. 
Os 616 milhões de habitantes destes 
territórios falam 60 idiomas e inúmeros 
dialetos em culturas seculares islâmicas e 
animistas.

Apresentar a educação adventista nos 

40 países da DTE não é tarefa simples. 
Esses países estão organizados em 13 
uniões e três campos anexos. Devido à 
diversidade, não existe receita unificada 
que funcione em todos os lugares. Ad-
ministradores, educadores e alunos estão 
comprometidos com a crença fundamen-
tal de que nosso sistema educacional deve 
preparar pessoas não apenas para serviço 
útil nas condições específicas do mundo 
no qual vivem e trabalham, mas também 
para o mundo por vir.

A educação adventista na DTE tem 
como meta prover excelente treinamento 
acadêmico e desenvolvimento intelectual, 
mas busca também o crescimento espiri-
tual provendo aos alunos sólida base no 
discipulado cristão. Assim, nossas esco-
las continuam a cumprir função essencial 
na vida e testemunho da Igreja Adventis-

ta do Sétimo Dia no vasto território dessa 
divisão.

Difícil disparidade 
Para alcançar essas elevadas metas, 

nossas 106 instituições educacionais lu-
tam contra quase opressivas disparidades. 
No topo da lista de dificuldades estão os 
perenes problemas: tentar atrair alunos 
que pagam em países com grande dispo-
nibilidade de educação gratuita, subsidia-
da pelo governo; declínio da natalidade; 
falta de subsídios disponíveis; dificul-
dade em promover e cultivar padrões e 
valores bíblicos em meio ao secularismo 
e declínio moral; falta de diversidade em 
opções de estudo e cursos; e a dificulda-
de de preencher vagas com profissionais 
piedosos, motivados, adequadamente 
qualificados, e com salário decente em 

DTE — Divisão Transeuropeia

Boas Novas em 
Lugares Difíceis

D A N I E L  D U D A

Graduandos do Pakistan Adventist Seminary and 
College.

Moor Close (residencial) no Newbold College, Sul da Inglaterra.
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época de crise financeira global. Igrejas 
pequenas e uniões de poucos milhares de 
membros lutam para manter internatos 
de ensino médio. No entanto, a despeito 
desses assustadores desafios, pela graça 
de Deus, nossas escolas continuam a 
prevalecer, a celebrar êxitos, e a florescer 
de maneira incrível e inovadora.

Aumento de matrículas
Durante o último quinquênio vimos 

aumento geral no número de alunos 
matriculados em nossas escolas. Devido 
às condições, o aumento não foi igual 
em toda a divisão. No entanto, algumas 
escolas têm alcançado notável êxito em 
atrair alunos. Em 2000, por exemplo, o 
Polish Spiritual Seminary tinha 15 alu-
nos no ensino superior. Em 2010, a escola 
celebra 10 anos desde que começou a 
oferecer um curso universitário denomi-
nado “Turismo nas Terras Bíblicas”, que 
é agora oferecido em 10 centros em toda 
a Polônia. Durante o último quinquênio, 
foram ali iniciados cursos em comunica-
ção e jornalismo, e promoção de estilo 
de vida saudável, para um total de cinco 
departamentos. A instituição obviamente 
encontrou um nicho no mercado educa-
cional polonês – incorporando conheci-
mento bíblico e valores cristãos – e hoje, 
a Faculdade Adventista do Sétimo Dia de 
Teologia e Ciências Humanas da Polônia 
é a maior escola adventista na Europa! 
Sua matrícula cresceu de 15 para 2.137 
alunos desde 2000. Aumento incrível!

O Adventist International Institute of 
Advanced Studies (Filipinas) começou a 
oferecer um novo programa de extensão 
de mestrado em Qatar, onde antes não 
tínhamos presença educacional e seria 
muito difícil iniciar apenas com os re-
cursos acadêmicos e financeiros da DTE. 
Somos verdadeiramente gratos a esse tipo 
de cooperação entre divisões.

Em todo o sistema, meras estatísticas 
deixam de revelar alguns importantes e 
empolgantes aspectos da vida escolar. 
Bem no topo da lista está o entusiasmo 
dos alunos envolvidos nas experiências 
educacionais transformadoras de vida 
que são oferecidas diariamente em nossas 
escolas. Ouvir seus testemunhos e ver 
a energia, vitalidade e potencial das 
crianças e jovens é sempre animador para 
as equipes de acreditação que as visitam, 
administradores da igreja e das escolas, 
bem como professores.

Realizações do ensino superior
O Newbold College no sul da Inglater-

ra, instituição carro-chefe da DTE, pas-

sou por difícil período de reestruturação 
durante o último quinquênio. Um novo 
departamento de Administração, Artes e 
Estudos Sociais foi criado para oferecer 
novos cursos em mídia e estudos gerais. 
Ao acrescentar os cursos de mestrado 
estilo britânico em filosofia e Ph.D. de 
pesquisa em teologia e o novo doutorado 
em ministério introduzidos em 2005, o 
Newbold agora oferece todos os aspectos 
de educação universitária desde cursos de 
um semestre até nível de doutorado.

Recentemente, a Middle East Univer-
sity em Beirute, Líbano, que celebrou 
seu 70° aniversário em 2009, começou a 
oferecer cursos universitários em peda-
gogia, computação, informática, designer 
gráfico e mídia digital. Oferece também 
cinco cursos de pós-graduação em uma 
variedade de especialidades. Louvamos a 
Deus por essa excelente universidade em 
país onde há cerca de 300 adventistas.

Nos países bálticos, em junho de 2007, 
30 pastores receberam diploma de bacha-
rel em religião em Riga, Latvia, através 
da Griggs University. Mais de 60 pastores 
se formaram desde 2002.

Em Arua (Uganda) ocorreu formatura 
de 42 pastores do Sul do Sudão em março 
de 2010, os quais completaram muitos 
anos de estudo fora do campus. A Middle 
East University conferiu o diploma a 
esses obreiros, utilizando seus próprios 
professores e outros palestrantes convi-
dados.

Na Croácia, Hungria, Polônia e Sérvia, 
excelente trabalho foi feito no preparo, 
por correspondência, de professores de 
educação religiosa do ensino médio. Es-
sas pessoas motivadas e comprometidas 

frequentaram aulas intensivas durante um 
fim de semana por mês para obterem seu 
diploma.

Na Hungria e Sérvia, nossas esco-
las conseguiram tremendo êxito com a 
Bible Open University, onde cada livro 
da Bíblia foi apresentado ao público em 
geral do ponto de vista histórico, artísti-
co e literário. Muito interesse foi gerado 
pelo trabalho dos nossos professores e, 
como resultado, muitas pessoas foram 
batizadas.

Grande apoio financeiro foi provido 
para habilitar alunos de países economi-
camente desafiados na DTE a frequen-
tarem o Newbold College para adquirir 
treinamento pastoral bem como educação 
administrativa para tesoureiros de igreja 
e obreiros na área de finanças. A DTE 
continua a investir significativos recursos 
em contratos de bolsas de estudos (mais 
de 130.000 libras esterlinas [186.000 dó-
lares] anualmente). Em troca da bolsa de 
estudos, o aluno concorda em trabalhar 
para a igreja por alguns anos. A DTE 
também começou a oferecer subven-

Sala de aula de escola adventista de ensino 
fundamental, na Islândia.

Formatura de pastores em Riga, Látvia, através da Griggs University, 2007.
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ções (113.000 libras [162.000 dólares] 
anualmente) para ajudar jovens que de 
outro modo não poderiam frequentar 
instituição educacional adventista para 
estudar em outras áreas além de teologia. 
Esses alunos passam um ano no campus 
da instituição adventista, onde sua vida 
é moldada intelectual, educacional e 
espiritualmente.

Treinamento no trabalho para 
educadores

O êxito de nosso sistema reside na 

fé de nossos professores em Deus e sua 
dedicação para oferecer educação de alto 
nível. A DTE os apóia provendo grande 
variedade de treinamento no trabalho 
e eventos de capacitação, como por 
exemplo, convenções de educação em 
nível regional e de divisão. Três conven-
ções bienais para professores de religião 
em divisões da Europa ocorreram neste 
quinquênio. Cada uma proveu incentivo, 
intercâmbio e desenvolvimento profissio-
nal para os participantes da Inglaterra, 
Escandinávia, Oriente Médio, Europa 

Oriental e Paquis-
tão.

Para apoiar o 
desenvolvimento 
do professor, a 
divisão realizou 
sua convenção 
quinquenal de 
educação de 7 a 11 
de julho de 2009, 
na bela cidade 
spa adriática de 
Rogaška Slatina, 
na Eslovênia. Na 
abertura, os quase 
150 participan-
tes ouviram C. 
Garland Dulan, o 
então diretor de 
educação da Asso-
ciação Geral, apre-

sentar um desafiante discurso: “Produ-
zindo Liderança Cristã Global no Século 
21”. Outros palestrantes e apresentadores 
de seminários proveram sessões de alto 
nível durante os dias seguintes. Evento 
semelhante ocorreu em março de 2009 
na Middle East University, em Beirute, 
Líbano, sob a liderança de Lisa Beards-
ley, agora diretora do departamento de 
educação da Associação Geral.

Levando alunos a Cristo
Finalmente, enquanto nos regozijamos 

com o crescimento numérico, as estatís-
ticas pouco revelam sobre a dedicação 
dos professores e funcionários de nossas 
escolas que levam pessoas a Cristo. 
Da Finlândia ao Sudão e ao Paquistão, 
escolas adventistas estão inflamando os 
interesses espirituais e aspirações dos 
alunos e conduzindo-os às realidades 
eternas. Uma indicação de seu êxito é que 
durante este quinquênio (entre 2005 e 
2009), nossas escolas foram responsáveis 
por 1.862 batismos. Ao mesmo tempo em 
que damos glória a Deus por isso, reco-
nhecemos o enorme débito de gratidão 
aos nossos 1.475 professores que inspira-
ram os 13.308 alunos em nossas escolas e 
instituições de preparo de obreiros.

Porque cremos que Deus “está tão dis-
posto a agir pelos esforços de Seu povo, 
hoje” como esteve no passado (Ellen G. 
White, Patriarcas e Profetas, p. 554), 
podemos reivindicar a promessa de que 
“Deus suprirá todas as [nossas] necessi-
dades, de acordo com as Suas gloriosas 
riquezas em Cristo Jesus” (Filipenses 
4:19, NVI). Por isso, a equipe de edu-
cadores na DTE busca manter o ardente 
entusiasmo pela missão da educação ad-
ventista. Como seguidores de Cristo, fo-
ram transformados em sua vida pessoal. 
Como líderes, abraçam as mudanças em 
nossas instituições. Como educadores, 
são catalisadores de mudanças em nossas 
escolas. E visionam um futuro ainda 
mais empolgante e desafiador à medida 
que seu trabalho continua a oferecer a 
educação adventista através da graça e 

capacitação do 
nosso Senhor Jesus 
Cristo.
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