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Lisa M. Beardsley-Hardy

E D I T O R I A L

H
á cinco anos, o Departamento
de Educação da Associação
Geral (AG) estabeleceu quatro
metas para o quinquênio

2010-2015. São elas: (1) fortalecer a
missão e a identidade adventistas, (2)
reforçar a liderança e as comissões, (3)
expandir a capacidade dos professores para alcançar os
propósitos redentores da educação adventista e (4) dis-
cipular e nutrir os alunos adventistas do sétimo dia que
estudam em faculdades e universidades não adventistas.
Durante este quinquênio, as Divisões, Uniões, Asso-

ciações e escolas trabalharam em conjunto para alcançar
esses objetivos, tendo também o apoio da Associação Ad-
ventista de Acreditação (AAA), do Conselho Internacio-
nal de Educação (IBE)* e do Conselho Internacional de
Educação Ministerial e Teológica (IBMTE)*. A Associa-
ção Adventista de Acreditação examina os padrões aca-
dêmicos e outras medidas de controle de qualidade,
atuando como a agência de credenciamento denomina-
cional das instituições educacionais adventistas do sétimo
dia, em todos os níveis. Ela se baseia na experiência de
centenas de educadores que partilham sua paixão pela

missão da educação adventista.
O Departamento de Educação da

AG também administra o IBE e o
IBMTE para promover o bom êxito
das novas instituições e programas de
ensino superior. As conferências para
professores, realizadas em todas as Di-

visões do mundo, e duas publicações – a REVISTA DA EDU-
CAÇÃO ADVENTISTA (JAE)* e a DIÁLOGO – têm ajudado a
fortalecer e a consolidar a identidade e a missão da edu-
cação adventista. Esta edição da REVISTA apresenta os re-
latórios do progresso alcançado nessa área durante os úl-
timos cinco anos, nas 13 Divisões mundiais e em uma
União anexada à AG.
Entre 31 de dezembro de 2009 e o final de 2014, o nú-

mero de instituições educacionais adventistas aumentou
25%, com um total de 96.388 professores que ensinam
1.942.828 alunos em 7.946 instituições de ensino. O nú-
mero de matrículas no ensino fundamental permaneceu
constante, no ensino médio teve um crescimento de 27%
e no do ensino superior aumentou 11%. 1 Durante esse
mesmo período, o número de escolas de medicina no sis-
tema adventista de educação mundial dobrou de três para

seis.
O compromisso da igreja ad-

ventista para estabelecer e man-
ter as escolas adventistas perma-
nece forte. Algumas regiões,
como a Divisão Africana Cen-
tro-Oriental (DACO), têm le-
vado avante o trabalho da edu-
cação, mesmo diante de grandes
desafios, como as rebeliões ocor-
ridas no Congo, a guerra civil no
Sudão do Sul e os ataques de ter-
rorismo no Quênia. No entanto,
de acordo com Andrew Mutero,
diretor de educação da DACO, o
senso de missão e comprometi-
mento entre os professores se
manteve inalterado.
Outras regiões tiveram que

trabalhar em meio a graves crises
militares. Por exemplo, Vladimir
Tkachuk, diretor de educação da

3http:// jae.adventist.org                                                                                              Revista da Educação  Adventista • 38: 2015 3
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Por que manter as escolas adventistas?
Essa é uma boa pergunta, mas que era considerada irreve-

rente e irrelevante pelos primeiros adventistas. Afinal, Jesus não
iria retornar em breve? Sendo assim, por que educar as crianças
adventistas para um mundo que iria acabar antes que elas cres-
cessem? Aliás, enviar os filhos para a escola não indicaria falta
de fé na breve volta de Cristo?
Essa mentalidade levou W. H. Ball, em 1862, a perguntar

se seria “certo e coerente para nós que cremos de todo cora-
ção na vinda imediata do Senhor, buscar dar educação a nos-
sos filhos?”1 Perceba que essa pergunta estava sendo feita 18
anos após o desapontamento milerita. Esse vírus da antiedu-
cação tinha se implantado firmemente na mentalidade ad-
ventista.
A resposta de Tiago White é importante, uma vez que ele

argumenta que “o fato de Cristo
estar voltando muito em breve não
é motivo para que a mente não seja
aprimorada. Uma mente bem dis-
ciplinada e informada pode melhor
receber e compartilhar as sublimes
verdades do segundo advento.”2 Sua
esposa, Ellen G. White, concordou.
Dez anos mais tarde, ela escreveu
que “a ignorância não aumenta a
humildade ou a espiritualidade de
qualquer professo seguidor de
Cristo. As verdades da Palavra di-
vina podem ser mais bem aprecia-
das pelo cristão intelectual. Cristo
pode ser melhor glorificado por
aqueles que O servem inteligente-
mente.”3

Os primeiros adventistas
debatem a questão
Em 1872, no entanto, os White

não eram os únicos adventistas in-
teressados na educação formal.
Vinte e oito anos haviam se passado
desde a decepção milerita e nove anos desde a organização for-
mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja estava cres-
cendo e precisava de ministros. Os primeiros mileritas estavam
envelhecendo, portanto, a igreja precisava treinar futuros líde-
res. Além disso, no início da década de 1870, a denominação
considerava seriamente sua responsabilidade pelo trabalho
missionário em terras estrangeiras.
Com essas preocupações em mente, a Associação Geral

criou a Comissão Escolar, que apresentou a seguinte declaração,
em maio de 1872: “Há pessoas, em todas as nossas fileiras, que
têm amadurecido ao longo dos anos, que têm convicções de
que deveriam fazer algo para levar avante, diretamente, a causa
gloriosa e importante em que estamos envolvidos. Para isso,
eles querem, imediatamente, familiarizar-se de forma completa

com o ensino da Bíblia, relacionado às grandes verdades que
dizem respeito a este tempo.” A Comissão também observou que
essas pessoas precisavam de instrução geral para que pudessem
falar e escrever de maneira mais eficaz. Como resultado, a de-
nominação estabeleceu uma escola em Battle Creek, com o ob-
jetivo de preparar obreiros da igreja “para empunhar essas
armas para o avanço da causa”.4

Inquestionavelmente, os primeiros líderes da denominação
pretendiam que a Escola de Battle Creek treinasse pessoas para
pregar o evangelho. Ellen White concordou com este objetivo:
“Necessitamos de uma escola”, ela escreveu no artigo “A Devida
Educação” (1872), “na qual aqueles que entram no ministério
possam pelo menos receber instrução nos ramos comuns da
educação e onde aprendam também com mais perfeição as ver-
dades da Palavra de Deus para este tempo.”5

Mas a visão de Ellen White
sobre os objetivos da educação ad-
ventista foi mais ampla do que a de
outros líderes da igreja. Assim, em
um de seus artigos escritos em
1872, ela abordou a importância da
educação, a distinção entre educa-
ção e treinamento, a disciplina
como autocontrole, a necessidade
de uma educação prática e útil e a
importância de equilibrar os aspec-
tos mentais e espirituais da educa-
ção com o físico.6 Em suma, en-
quanto ela concordava com os
mesmos objetivos de treinamento
dos obreiros, dos líderes da igreja,
ela também introduzia temas que
prefiguravam uma educação muito
mais ampla. Durante os 30 anos
subsequentes, seus escritos elucida-
ram as implicações de tais objeti-
vos.
Enquanto isso, por volta de

1873, Tiago White e outros líderes
denominacionais perceberam a

inadequação de sua escola. White escreveu que “não há ne-
nhum ramo deste trabalho que tenha sofrido tanto neste
tempo, como a adequada educação de homens e mulheres para
proclamar a mensagem do terceiro anjo”. Muito embora, ob-
servou ele, “não tenhamos tempo para dar aos alunos um curso
completo de educação”, a igreja precisa preparar “os jovens [...]
para se tornarem tipógrafos, editores e professores”. Além disso,
eles deveriam aprender as “línguas vivas” (em lugar das línguas
clássicas mortas), pois temos “uma mensagem [...] que deve ser
proclamada a muitas nações, línguas e povos”. Tiago White teve
o cuidado de salientar que essa educação não deveria abranger
um longo período, tendo em vista que o tempo era curto.7

Em abril de 1873, J.N. Andrews expressou o consenso da li-
derança da igreja em seu editorial na Review and Herald: “Os
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apelos que vêm de todos os lados, de homens que falam outros
idiomas, devem ser atendidos. Não podemos fazer isso nas
atuais circunstâncias. Mas podemos fazê-lo se o Senhor aben-
çoar nosso esforço no estabelecimento de uma escola devida.
Estamos muito atrasados neste esforço.”8

Em 1874, a denominação enviou seu primeiro missionário
oficial, J. N. Andrews, a uma terra estrangeira e abriu sua pri-
meira instituição de ensino superior – o Battle Creek College.
Esses eventos estão intimamente ligados. Afinal, o objetivo
principal da primeira instituição educacional da denominação
era treinar seus membros para espalhar a mensagem do terceiro
anjo. Portanto, é justo que a primeira instituição adventista de
ensino superior tivesse finalmente o seu nome mudado para
“Andrews University”, em homenagem ao primeiro missionário
oficial do adventismo.
Mas nem tudo estava bem no Battle Creek College no final

da década de 1870. Os objetivos dos fundadores não estavam
sendo cumpridos. Não havia nenhum curso obrigatório de Bí-
blia, nenhum treinamento prático ou missionário e nenhum
equilíbrio físico e mental no currículo que era amplamente do-
minado pelos clássicos gregos e latinos e pela formação de pro-
fessores para instituições públicas. Os catálogos da escola iam
ainda mais longe ao anunciar que “não há nada nos cursos re-
gulares de estudo, ou nas regras e práticas das disciplinas, que
seja denominacional ou sectário. As palestras bíblicas são pro-
feridas antes das aulas somente para aqueles que optaram por
elas.” “Os diretores desta faculdade não se dispõem a discutir
visões sectárias dos alunos, nem dão qualquer destaque a tais
pontos de vista em seu trabalho escolar.”9

Reflexões que orientaram os objetivos da educação
adventista
Por várias razões, as coisas foram de mal a pior no Battle

Creek College, entre 1874 e 1881. Por fim, o impensável acon-
teceu: o colégio fechou as portas por um ano, sem nenhuma
promessa de reabertura. Durante esse tempo, Ellen White emi-
tiu vários testemunhos poderosos sobre a educação cristã, na
tentativa de colocá-la de volta nos trilhos. “Se uma influência
mundana tiver que dominar nossa escola”, ela escreveu, em de-
zembro de 1881, “seja ela então vendida aos mundanos, e as-
sumam eles o total controle; e os que investiram seus recursos
nessa instituição estabelecerão outra escola para ser dirigida,
não de acordo com o plano das escolas populares, nem segundo
a vontade de diretores e mestres, mas de acordo com o plano
especificado por Deus.”10

Três meses antes, ela havia dito claramente a seus ouvintes:
“O Senhor nunca pretendeu que nosso colégio imitasse outras
instituições de ensino. O elemento religioso deve ser a força
que controla. Se os descrentes escolherem pôr-se ao alcance
dessa influência, tudo bem; se aqueles que se acham em escu-
ridão escolherem vir para a luz, será como Deus desejar. Mas
afrouxar nossa vigilância e permitir que influências mundanas
assumam o controle, a fim de atrair maior número de estudan-
tes, é contrário à vontade de Deus. A força de nossa escola está
em manter o elemento religioso em ascendência.”11

Ellen White não tinha a menor dúvida de que o objetivo
central do colégio era treinar obreiros da igreja. Por outro lado,

ela não defendia uma escola bíblica acanhada ou um currículo
de instituto bíblico. Em seu enérgico discurso, em dezembro de
1881, dirigido à Associação Geral e à liderança educacional, ela
afirmou: “O propósito de Deus foi dado a conhecer – que nosso
povo tenha a oportunidade de estudar as ciências, aprendendo
ao mesmo tempo os reclamos de Sua Palavra.”12 Seu conselho
geral apontou para uma educação de base ampla em que os
alunos estudariam ciências e artes no contexto de uma cosmo-
visão bíblica. Essa posição ficou evidente no embate de 1885,
na South Lancaster Academy, quando S. N. Haskell e outros
procuraram tornar o currículo especificamente religioso.13 Ao
longo dos anos, ela e outros líderes educacionais levaram o ad-
ventismo a adotar uma abordagem às artes liberais sob orien-
tação religiosa para os estudos no ensino superior.

Colocando Cristo no centro
O verdadeiro ponto da virada na educação adventista veio

na década de 1890. No início da década, foi realizada a conven-
ção educacional de Harbor Springs, no norte do Michigan.
Assim como os institutos ministeriais da Associação Geral, no
período pós-1888, ajudaram os pastores a reconhecerem  a cen-
tralidade de Cristo e Sua justiça no adventismo, da mesma ma-
neira, a convenção de Harbor Springs ajudou os educadores
adventistas a verem a centralidade de Cristo para o currículo
acadêmico da denominação.
Olhando para trás, em 1893, o líder educacional da igreja,

W. W. Prescott, proclamou em uma sessão da Associação Geral
que Harbor Springs havia promovido uma virada na educação
adventista. “Embora o propósito geral até aquele momento”,
afirmou ele, “houvesse sido o de ter um elemento religioso em
nossas escolas, embora até mesmo em nossa escola, agora,
como nunca antes, nosso trabalho tem-se estabelecido sobre
essa base de forma prática, (em vez de teórica), mostrando-se
em cursos de estudo e planos de trabalho como nunca ante-
riormente.”14

Três meses após a convenção de Harbor Springs, Ellen White
embarcou para a Austrália levando consigo uma conscientiza-
ção mais ampla das possibilidades de uma educação cristã e das
implicações do evangelho para a educação. Enquanto estava na
Austrália, ela teve uma oportunidade única de influenciar a Es-
cola Avondale para Obreiros Cristãos a se desenvolver de
acordo com os princípios enunciados em Harbor Springs.
A Escola Avondale se agiganta na história educacional ad-

ventista porque Ellen White a viu como um “exemplo” ou “pa-
drão” para outras instituições educacionais da igreja.15 Milton
Hook, em seu extenso estudo sobre os seis primeiros anos da
Avondale, concluiu que os dois objetivos centrais a ela associa-
dos foram a conversão e o desenvolvimento do caráter dos alunos
e prepará-los para serem obreiros denominacionais.16

Paralelo ao desenvolvimento de Avondale foi o impulso da
missão do adventismo na década de 1890. Pela primeira vez, a
denominação enviava missionários a todos os cantos do globo
e estabelecia instituições médicas, educacionais e de publica-
ções para reforçar essas missões. A expansão estimulou o rá-
pido desenvolvimento da educação adventista em todos os ní-
veis, sendo que a denominação cuidava de suas escolas ao redor
do mundo, a fim de fornecer obreiros para seus projetos em rá-
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pida expansão. No início de 1900, muitas dessas escolas haviam
copiado Avondale incorporando a palavra “missionário” em
seu nome (por exemplo, “Colégio Missionário de Washington”
e “Colégio Missionário Emmanuel”).17

Outro efeito educacional dos anos de Ellen White na Aus-
trália foi o início do sistema de ensino fundamental adventista.
Como a frequência escolar era uma exigência na Austrália, ela
escreveu para seu filho, W. C. White, em maio 1897: “Neste país,
os pais são obrigados por lei a mandar os filhos à escola. Por-
tanto, nas localidades onde há igreja, devem-se estabelecer es-
colas, mesmo que não haja mais de seis crianças para fre-
quentá-las.”18

Seus conselhos inspiraram reformadores na América, in-
cluindo E. A. Sutherland e Percy T. Magan, que imediatamente
começaram a fomentar o rápido desenvolvimento de um sis-
tema adventista de educação fundamental. Sob sua liderança e
a de Frederick Griggs, proporcionar uma educação cristã para
todos os jovens adventistas tornou-se um dos objetivos da
igreja na década de 1910.19

Os pensamentos abalizados de Ellen White a respeito
dos objetivos da educação
Outra consequência do envolvimento de Ellen White com

os primórdios da Escola Avondale foi o fluxo constante de car-
tas relacionadas à educação e artigos de sua pena. Esses escritos,
juntamente com a publicação de Christian Education [Educa-
ção Cristã], em 1893, e Special Testimonies on Education [Tes-
temunhos Especiais sobre Educação], em 1897 (ambos compi-
lados por W. W. Prescott), não só ajudaram a orientar o
desenvolvimento das escolas adventistas já existentes, mas tam-
bém tornaram os líderes adventistas e membros mais conscien-
tes a respeito da educação cristã.
Os escritos de Ellen White sobre a educação, na década de

1890, também prepararam o caminho para a publicação de
seus pensamentos já solidificados sobre o tema na obra Edu-
cação (1903). Nesse livro, mais do que em qualquer outro, ela
abordou os principais objetivos e metas da educação, enqua-
drando a educação no contexto do Grande Conflito. Com tra-
ços magistrais, ela recontou a história de Gênesis 1-3, em ter-
mos educacionais, concluindo que “restaurar no homem a
imagem de seu Autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora
criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma,
para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação
– tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educa-
ção, o grande objetivo da vida”. Novamente ela escreveu: “No
mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma
[...]; auxiliar o estudante a compreender estes princípios e en-
trar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles prin-
cípios uma força diretriz da vida. O professor que aceita este
objetivo é em verdade um cooperador de Cristo, um coobreiro
de Deus.”20

Além de tornar a conversão o objetivo principal da educação
cristã, o livro Educação deixou claro que o objetivo máximo da
educação adventista é o serviço. “Nossas ideias acerca da edu-
cação”, ela escreveu, “têm sido demasiadamente acanhadas [...].
A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de
um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação

para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da exis-
tência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das
faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante
para o gozo do serviço neste mundo, e para aquela alegria mais
elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro.”21

Dentro do contexto do objetivo primordial da educação,
como a conversão, e do seu objetivo final, como o serviço a
Deus e aos outros, Ellen White discutiu objetivos intermediá-
rios, como o desenvolvimento do caráter, o papel do trabalho
e a compreensão cristã da história, literatura, ciências e o co-
nhecimento bíblico. Sob sua perspectiva, todos esses objetivos
intermediários estavam baseados em uma experiência de
conversão e eram essenciais no preparo dos jovens para o ser-
viço.

Adaptações para o século 20
A natureza mutável da educação e do trabalho no século 20

levou a um grande ajuste na maneira de alcançar os objetivos
da educação adventista. Com o passar do tempo, tanto o tra-
balho como a educação se tornaram mais profissionais. Isso
criou tensões na denominação.
De um lado da questão, estavam educadores como E. A. Su -

therland, que lideraram ideias para abolir os certificados aca-
dêmicos do Battle Creek College, no final da década de 1890.
Naquela época, os certificados não eram necessários para entrar
em áreas como medicina, educação, enfermagem, ministério
ou no mundo dos negócios e do governo. Em 1899, Sutherland
escreveu que “o primeiro certificado foi concedido por um
papa” e que os certificados eram “germes” da doença que se en-
tranhava no protestantismo, do qual a mensagem do terceiro
anjo chamava as pessoas. Em 1915, ele afirmou que “qualquer
escola adventista do sétimo dia que concede certificados con-
vida, assim, a inspeção do Estado, devendo, aceitar o padrão do
mundo e entrar em conformidade com o sistema mundano de
educação”. Estava chegando o tempo, ele alegava, em que os
certificados seriam concedidos diretamente pelo papado e
constituiriam “um selo ou a marca da besta”.22

No entanto, ao mesmo tempo em que Sutherland fazia esse
pronunciamento, o profissionalismo e a educação iam sendo
transformados. Um caso em questão era a medicina. Em 1910,
o Relatório Flexner expôs o estado deplorável da educação mé-
dica nos Estados Unidos e finalmente levou ao fechamento de
mais da metade das escolas médicas do país. Usando esse rela-
tório, a Associação Médica Americana (AMA) avaliou uma Fa-
culdade de Evangelistas Médicos do adventismo, ainda emer-
gente (Loma Linda, Califórnia), em 1911, e deu-lhe a
classificação mais baixa possível. A escola médica teria que con-
seguir uma classificação superior ou seria fechada, pois, sem a
aprovação da AMA seus graduados não poderiam exercer a me-
dicina. Conseguir uma pontuação maior, no entanto, signifi-
cava que as escolas que enviassem alunos para Loma Linda
também deveriam ser acreditadas por órgãos regionais. Assim,
a questão de conceder certificados evoluiu para uma questão
de reconhecimento.23

Decidir como se relacionar com essas expansões dividiu a
liderança adventista. Alguns acreditavam que a igreja deveria
treinar instrutores bíblicos em Loma Linda e oferecer trata-
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mentos naturais, enquanto outros pensavam que a igreja pre-
cisava treinar médicos totalmente certificados. Em sua preocu-
pação, eles levaram o assunto a Ellen White, cuja resposta foi
inequívoca. “Devemos”, ela afirmou, “proporcionar o que for
essencial para habilitar nossos jovens que desejem ser médicos,
de maneira que se preparem inteligentemente para enfrentar
os exames exigidos para demonstrar sua eficiência como mé-
dicos, [...] temos de prover tudo que seja exigido, de maneira
que esses jovens não sejam compelidos a ir para escolas de me-
dicina dirigidas por homens que não são de nossa fé.”24

Ela percebeu que isso também afetaria os colégios adventis-
tas. “Nossas escolas missionárias das maiores Uniões, em várias
partes do Campo, devem ser aparelhadas de maneira a habilitar
nossos jovens a satisfazerem as exigências de admissão especi-
ficadas pelo Estado quanto aos estudantes de medicina. [...] Os
jovens [...] devem poder alcançar em nossas escolas missioná-
rias das Uniões tudo quanto é necessário a fim de entrar em
uma escola de medicina, [...] e conquanto haja exigências legais
que tornem necessário que os alunos de medicina façam de-
terminado curso preparatório, nossas escolas superiores devem
tomar providências para levar os alunos a alcançarem o pre-
paro literário e científico necessário.”25

Esse conselho proveu a base para o posterior reconheci-
mento das faculdades adventistas. Ele também trazia uma ênfase
contínua acerca do propósito do serviço na educação adventista,
desde meados do século 20, quando certificados reconhecidos
passaram a ser necessários para um grande número de profis-
sões. Os tempos tinham mudado e, felizmente, o sistema edu-
cacional da igreja estava em condições de enfrentar essas mu-
danças, ao continuar a preparar jovens para o serviço.

Conclusão
Por que manter as escolas adventistas?
Os pioneiros adventistas acreditavam claramente que suas

escolas existiam para pregar a mensagem do terceiro anjo e
fazer o trabalho da igreja. De acordo com Ellen White, o objetivo
máximo da educação é o “serviço”.
Entretanto, ser capaz de servir implica em treinamento no

âmbito intelectual e moral. Os pioneiros geralmente concor-
davam que (1) o desenvolvimento do caráter era crucial, que
(2) os ramos comuns do estudo, bem como as artes e as ciên-
cias, eram importantes e que (3) a cosmovisão bíblica deve for-
necer a matriz na qual a compreensão cristã tenha lugar.
Assim, embora os primeiros adventistas concordassem em

grande parte com o objetivo final da educação cristã, como
sendo o serviço, e com os objetivos instrumentais, como o de-
senvolvimento do caráter e a aquisição de conhecimento a par-
tir de uma perspectiva bíblica, foi Ellen White quem forneceu
aos educadores da igreja o objetivo principal da educação cristã
quando comparou a verdadeira educação com a redenção. Além
disso, ela forneceu à denominação os meios para cumprir seu
objetivo último de serviço a Deus e à humanidade em um
mundo moderno, quando aconselhou a igreja a prosseguir na
direção de programas reconhecidos.
A Igreja Adventista, no final do século 19 e início do século

20, foi repetidamente forçada a deixar claro os seus objetivos
educacionais. A Igreja Adventista do século 21 precisa manter

seus olhos fixos nesses objetivos, ao procurar servir a sociedade
contemporânea. �

George R. Knight, EdD, é Professor Emérito
de História da Igreja na Universidade An-
drews, em Berrien Springs, no Michigan,
EUA. O Dr. Knight tem escrito e editado vá-
rios livros e artigos sobre a história e a edu-
cação adventista.
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DAO

8

A
Divisão Africana Centro-Oci-
dental (DAO), que abrange 22
países da África, passou por
uma reestruturação maciça
durante este quinquênio

(2010-2015), resultando nas seis Uniões
já existentes sendo reorganizadas em
dez sedes administrativas e as 39 Asso-
ciações e Missões divididas em 49 sedes
locais. Essas mudanças, por sua vez, ge-
raram um aumento no número do pes-
soal para dirigir as atividades e os pro-
gramas educacionais das novas
instituições. Dessa forma, o interesse e a
motivação para estabelecer e apoiar a
educação adventista têm aumentado
em toda a Divisão. Além disso, os pro-
gramas e as atividades educacionais
estão recebendo uma supervisão bem
mais rigorosa que no passado.
As conquistas apresentadas neste rela-

tório são o resultado da educação centra-
lizada em Cristo, oferecida pelas institui-
ções da DAO durante este quinquênio.

Integração da Fé e Ensino 
Tendo em vista o nosso intenso zelo

e entusiasmo em resgatar e restaurar o
perdido, pela graça de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, todo esforço
educacional da DAO está voltado para
a inclusão da fé e dos valores bíblicos
no ensino, de forma intencional e siste-
mática. A ênfase nos princípios morais
universais, por meio da Educação Ba-
seada em Valores (VBE)*, abre efetiva-
mente o coração dos alunos e de seus
pais para a fé na Bíblia.
Para apoiar os professores nesse mi-

nistério de discipulado, o pessoal do
Departamento de Educação, nos seus
vários níveis em toda a Divisão, realiza
regularmente seminários e workshops de
Integração da Fé e do Ensino (IFL)*,
nos quais são abordados os temas da fi-
losofia da educação adventista, as me-
lhores práticas de ensino cristão, práti-
cas de aprendizagem, estilo de vida, fé e
ciência, entre outros. A Divisão ampliou
também o número de assinaturas da Re-
vista da Educação Adventista para os

nossos professores, passando de 500
para 3.000 (um aumento de 600%),
com permissão da Associação Geral
para imprimir e enviar as edições local-
mente. Outra ênfase é a revisão da ins-
trução por parte dos colegas, com seus
efeitos positivos sobre a eficácia do en-
sino, que está ganhando terreno em
nossas instituições. Além da educação
de alta qualidade – e baseada na Bíblia –,
a maioria das nossas escolas, em todos
os níveis, fornece regularmente serviços
gratuitos às comunidades vizinhas, nas
áreas de saúde, assistência social, sanea-
mento, nutrição e estilo de vida livre de
drogas (prevenção e tratamento).

Escolas do jardim ao ensino
médio na DAO
Em comparação com o último rela-

tório, em 2010, a DAO teve uma redu-
ção no número de escolas fundamen-
tais, pelo fato de o governo ter
assumido o controle das escolas em al-
guns países de nosso território. Apesar

Uma Educação 
Integral Baseada
em Valores

C H I E M E L A  I K O N N E
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desse desafio, as escolas com classes do
jardim ao ensino médio continuam a
causar um impacto significativo. O
grande número de batismos relatado
durante este quinquênio é uma prova
do compromisso dos professores e fun-
cionários que participam da redenção e
restauração por meio da educação ad-
ventista.
Academicamente, o desempenho

dos alunos da DAO está acima das mé-
dias nacionais e regionais. Embora a
maior parte das escolas da Divisão fun-
cione em locais onde a maioria dos
eventos de classificação acontece aos sá-
bados, elas recebem reconhecimentos e
prêmios pelo desempenho excepcional
em eventos realizados nos outros dias.
Por exemplo, em Gana, a Escola Ad-

ventista de Ensino Médio, em Asokore,
obteve o primeiro e o segundo lugares
nos debates nacionais que marcam o
Dia da União Africana e da Criança
Africana; e os alunos da Escola Adven-
tista de Formação de Assistentes de

Saúde (HATS)*, em Asanta, consegui-
ram um histórico 100% de acertos no
exame final de 2013 – e essa foi a pri-
meira escola em Gana a alcançar essa
honrosa classificação. Na Nigéria, a Es-
cola Adventista Técnica de Ensino
Médio, em Owerrinta, a Escola de En-
sino Médio da Universidade Babcock,
em Ilishan-Remo, a Escola Adventista
Técnica de Ensino Médio, em Ohafia, e
a Escola Adventista de Ensino Médio,
em Osogbo, todas ganharam vários
prêmios em matemática, ciências, artes
e cultura, línguas, escrita e rendimento
acadêmico, em várias olimpíadas e ex-
posições.
Os Maranatha Volunteers Internatio-

nal [Voluntários Maranatha Internacio-
nal], uma organização sem fins lucrati-
vos que constrói prédios para a igreja
em todo o mundo, ajudaram a fortale-
cer o sistema de escolas fundamentais e
de ensino médio da DAO concluindo
90 salas de aula e 37 igrejas de um dia,
em Gana, durante este quinquênio.

Ensino superior
• Universidade Adventista Cosendai

A Universidade Adventista Cosendai
(AUC)*, em Nanga-Eboko, Camarões,
continua a oferecer programas de ba-
charelado em administração (incluindo
contabilidade, administração e finan-
ças), em engenharia de software, gestão
da informação, manutenção de compu-
tadores, educação, teologia e adminis-
tração da igreja. Os 27 professores e
funcionários de tempo integral da AUC
estão preparando eficazmente 321 alu-
nos de 11 países em suas diversas áreas
de especialização. A universidade tem
exercido um impacto positivo sobre a
fé religiosa, a saúde e o bem-estar da
comunidade local.

• Universidade Adventista da África
Ocidental Em 21 de fevereiro de 2011, a
Universidade Adventista da África Oci-
dental (AUWA)*, na Monróvia, capital
da Libéria, começou a funcionar com
um número limitado de programas de

9

Alunos e professores da Universidade de Babcok participando do serviço comunitário.
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graduação de dois anos. Para seu pri-
meiro ano, que começou em março de
2011, foram matriculados 206 alunos.
Em março de 2013, a AUWA recebeu a
aprovação total do governo da Libéria
(em vigor a partir de 8 de novembro de
2012) para oferecer programas de bacha-
relado em teologia, educação, ciências da
saúde e administração. Sua primeira for-
matura acontecerá no final de 2015.
Em 2014, com 70 professores e 570

alunos matriculados, vindos de sete paí-
ses, essa nova escola tem causado um
impacto significativo na comunidade.
Por exemplo, a Organização das Nações
Unidas escolheu a AUWA como uma
das instituições de ensino superior para
treinar seus funcionários na Libéria.
Além disso, o governo da Libéria espera
que a AUWA se transforme em uma das
universidades-modelo do país.

• Universidade Babcock A Universi-
dade Babcock (BU), em Ikeja, Estado
de Lagos, na Nigéria, continua a ser re-
conhecida como uma das principais
universidades do país. Seu desenvolvi-
mento e crescimento, desde 2010, têm
sido excepcionais. Podem-se ver novas
e modernas estruturas por todo o cam-
pus, além de melhorias nas instalações
e na infraestrutura. O número de ma-
trículas de alunos, vindos de oito paí-
ses, aumentou de 5.850, em 2010, para
9.246, em 2014 (incluindo 410 alunos
de pós-graduação). O número de pro-
fessores aumentou de 248 para 476, e
os programas de ensino aumentaram
de 30 para 61 (46 na área de graduação
e 15 de pós-graduação).
De acordo com relatórios da UNI-

CEF, apesar de a Nigéria ser a maior eco-
nomia da África, ela perde diariamente
cerca de 2.300 crianças menores de
cinco anos de idade e 145 mulheres em
idade fértil. Por esta razão, a Faculdade
Superior de Medicina Benjamin S. Car-
son (BCSSM)*, inaugurada em 2012,
tornou-se um farol de luz e esperança.
Localizada no campus da Universi-

dade Babcock, o objetivo da BCSSM é
formar médicos que, além de demons-

trar habilidade prática para lidar com
os problemas comuns de saúde e as
emergências médicas, possuam uma
forte inclinação para ajudar a melhorar
a saúde da comunidade, trabalhem
com a medicina preventiva e tenham a
capacidade de liderar uma equipe de
saúde para administrar pelo menos um
posto de saúde pequeno, com compe-
tência, compromisso e compaixão.
Na BCSSM, o programa aumentou

de 14 pioneiros e 33 alunos nos últimos
três anos, para uma matrícula de 252
alunos. Parcerias e colaborações foram
estabelecidas com organizações médi-
cas nos EUA, México e Índia. Há onze
programas de residência médica dispo-
níveis nas áreas de cirurgia, medicina
interna, radiologia, medicina comuni-
tária, ginecologia e obstetrícia, pedia-
tria, medicina da família, otorrinola-
ringologia, hematologia, anestesiologia,
microbiologia médica e patologia quí-

mica. Os planos futuros incluem a cria-
ção de um centro cardiológico e um
centro nefrológico para hemodiálise e
transplantes de rins.

• Universidade Clifford Devido à ne-
cessidade de mais obreiros qualificados
e ao importante papel da educação na
evangelização e desenvolvimento da so-
ciedade, a igreja está propondo a criação
de uma segunda universidade no su-
deste da Nigéria, cujo nome será dado
em homenagem ao missionário pio-
neiro britânico, Pr. Jesse Clifford. Já foi
concedido, pela Comissão Internacional
de Educação (IBE) da igreja, o status de
candidatura à escola para oferecer pro-
gramas de graduação na área de ciências
humanas, administração, ciência e tec-
nologia, sujeitos a licenciamento pelo
órgão de credenciamento nacional.

• Universidade Valley View A Uni-
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Alunos da Universidade de Babcock envolvidos em um debate ao ar livre.
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Americana, à Universidade Andrews e a
todos os outros parceiros na educação
adventista, por seu incentivo e apoio
inestimáveis. Mas, acima de tudo,
damos glória ao nosso Deus Criador
pela honra de adorá-Lo e servi-Lo! �

Chiemela Ikonne,
PhD, é Diretor de
Educação da Divisão
Africana Centro-
Ocidental dos Ad-
ventistas do Sétimo
Dia, em Abidjan,
Costa do Marfim.

NOTAS E REFERÊNCIAS
* Pela sigla em inglês.
** Ver Dietmar Simmering, et al., “Um Cam-

pus Universitário na Accra Periurbana (Gana)
Como um Refúgio para as Espécies de Florestas
Secas,” Flora et Vegetatio Sudano-Sambesica 16
(2013): 10-21: http://www.uni-giessen.de/cms/ 
fbz/fb09/institute/ilr/loek/publikpdf/Sim_FVSS.

versidade Valley View (VVU)*, em
Accra, Gana, continua sendo um dos
campi mais ecologicamente projetados
e desenvolvidos da África.** Desde
2010, sua expansão tem sido notável: a
matrícula estudantil aumentou de
3.279 para 9.200, com alunos vindos de
22 países (incluindo os participantes
do ensino a distância e dos “programas
sanduíche”, que são as sessões modula-
res realizadas três vezes ao ano); o nú-
mero de professores cresceu de 130
para mais de 190, e o número de pro-
gramas oferecidos subiu de 17 para 27,
incluindo programas de mestrado para
o setor bancário e financeiro, na área
de desenvolvimento de recursos huma-
nos e na área de gestão estratégica.

Planos para o futuro
A transmissão da fé e dos valores bí-

blicos continuará sendo o foco princi-
pal dos programas e atividades educa-
cionais da DAO. A revisão por parte de
colegas e a supervisão sólida das instru-

ções serão conduzidas regularmente, a
fim de promover melhores práticas de
ensino, aprendizagem e estilo de vida.
Além disso, a documentação em áudio
e vídeo das melhores práticas em dife-
rentes temas e tópicos será produzida e
distribuída aos professores para que
possam usá-la, objetivando o aprimo-
ramento de suas competências.
Nossas universidades estão plane-

jando reforçar sua capacidade de pes-
quisa para que possam expandir suas
contribuições relacionadas à melhoria
do desenvolvimento mental, físico, so-
cial e espiritual dos seres humanos em
todo o mundo. Além disso, pretendem
se envolver em colaborações mais am-
plas, nacionais e internacionais, com
outras instituições e programas de in-
tercâmbio de estudantes e professores,
além das pesquisas em medicina, nutri-
ção, administração, ciência da compu-
tação e tecnologia.
Desejamos expressar nossa gratidão

ao Departamento de Educação da As-
sociação Geral e da Divisão Norte-
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Lançamento oficial da construção do futuro edifício Ellen G. White no campus da Universidade Valley View (Gana), em 6 de julho de
2014. Na foto, a professora de Antigo Testamento do Newbold College (Inglaterra), A. Nahkola, aparece cortando a fita. Na extrema di -
reita, está o vice-chanceler, Dr. Daniel Buor.
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A
Divisão Africana Centro-
Oriental (DACO) inclui 11
países: Quênia, Uganda, Bu-
rundi, Tanzânia, Congo
(RDC), Etiópia, Djibuti, Eri-

treia, Sudão do Sul, Ruanda e Somália.
Essa região tem uma população total
de cerca de 350 milhões de pessoas, e
parte dela se localiza na Janela 10/40,
que a igreja tem particularmente como
alvo de evangelização.
A DACO lançou o quinquênio de

2010-2015 com o tema “Reavivamento
e Reforma”. Apesar dos muitos desafios,
como as ações rebeldes no Congo, a
guerra civil no Sudão do Sul e inciden-
tes de terrorismo no Quênia, a Divisão
avançou no cumprimento de sua mis-
são com um compromisso total e indi-
visível. Este relatório destaca as princi-
pais realizações da Divisão Africana
Centro-Oriental durante o quinquênio
2010-2015, os desafios enfrentados e os
planos para o futuro.

Realizações da educação
adventista 
De 2010 a 2014, cerca de 400 escolas

e/ou programas de educação foram
acrescentados na DACO. A Divisão
possui aproximadamente 1.900 escolas
de ensino fundamental e médio, e nove
faculdades e universidades. Durante o
mesmo período, chegou a 1.000 o nú-
mero de professores, e a 50.000 o total
de alunos matriculados (em todos os
níveis). Os programas e iniciativas im-
plementados foram os seguintes:

2011 – Encontro Consultivo de
Educação
O quinquênio começou com o En-

contro Consultivo de Educação, em
junho de 2011, no Advent Hill, em Nai-
róbi, no Quênia, com a presença dos
diretores de Educação da União e dire-
tores de instituições de ensino superior
da DACO. Mike Lekic, diretor asso-
ciado de Educação da Associação Geral
e colaborador da DACO, juntamente
com Hudson Kibuuka, ex-diretor de

Educação da DACO e atualmente dire-
tor associado de Educação da Associa-
ção Geral, serviram como principais fa-
cilitadores. A reunião consultiva
ajudou a definir o rumo do quinquênio
e ofereceu muitas oportunidades para
consulta, à medida que os planos eram
desenvolvidos.

Reuniões anuais de consultas do
ensino superior 
Durante o quinquênio, todos os

anos, os líderes das sete universidades
da DACO (Universidade Baraton do
Leste Africano, Universidade Bugema,
Universidade de Arusha, Universidade
Adventista da África Central, Universi-
dade Adventista da Lukanga, Faculdade
Adventista da Etiópia e Universidade
Adventista da África) se encontraram
para a realização de reuniões, treina-
mento, planejamento e comunhão.1

Essas reuniões resultaram em maior
colaboração, cooperação, espírito de
equipe, missão e unidade, ajudando
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também a dar nova ênfase à evangeli-
zação, à missão e à identidade adven-
tista, ao desenvolvimento de recursos
humanos, treinamento em liderança e
melhoria da qualidade da educação.

2013 - Congresso sobre os Funda-
mentos Bíblicos para professores
Um grande destaque deste período de
cinco anos foi a segunda convenção de
professores, em nível de Divisão, e a
primeira desse tipo em uma área de
fala francesa, em nosso território. Com
a presença de mais de 800 professores,
a conferência foi realizada nos dias 11-
21 de dezembro de 2013, na Escola Ad-
ventista Gahogo, em Ruanda. Adaptada
para se tornar um internato, a escola
tem agora dormitórios masculino e fe-
minino (cada um com capacidade para
500 alunos); um novo refeitório, cozi-

13

Acima: O desenvolvimento espiritual dos jovens é uma prioridade no Maxwell Adventist Academy. Abaixo: Líderes da União Oriental (Quênia)
que participaram do Congresso de Educação realizado em 2014.
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nha moderna, e a capela que também
está sendo reformada. O internato tem
capacidade para acomodar cerca de
1.000 participantes conferencistas.2 O
Excelentíssimo Senhor Dr. Vincent Bi-
ruta, ministro da Educação de Ruanda,
que abriu oficialmente a conferência,
expressou o seu apreço pelas contribui-
ções da Igreja Adventista do Sétimo
Dia no desenvolvimento e edificação
dos padrões educacionais em Ruanda.

Iniciativa de Reavivamento
e Reforma
Cada instituição de ensino da Divisão

deve ter uma comissão responsável pelas
atividades do Projeto de Reavivamento e
Reforma, considerado o Plano Mestre de
Desenvolvimento Espiritual, além de ou-
tros planos de evangelismo de alcance
interno e externo. Essa iniciativa tem
produzido resultados tangíveis para o
evangelismo, fortalecimento espiritual e
discipulado, alcançando cerca de 60 mil
batismos em nossas escolas, entre 2010 e
2014.

Faculdade de Medicina
Estão em andamento os planos para

estabelecer uma faculdade de medicina
na Divisão, em Kigali, Ruanda, com o
objetivo de formar novos médicos para
os hospitais adventistas da região. A fa-
culdade vai lançar sua primeira grade
curricular e admitir seus primeiros alu-
nos em 2016.

Universidades premiadas
Duas universidades da DACO foram

premiadas e passaram a receber fundos
do governo durante este quinquênio: a
Universidade Adventista da África, em
Nairóbi, no Quênia; e a Universidade
de Arusha, em Usa River, na Tanzânia.

Novas iniciativas universitárias
A União Leste Congolesa, na Repú-

blica Democrática do Congo (RDC),
está em processo de estabelecimento da
Universidade Philip Lemon para ofere-
cer aos jovens novas oportunidades de
acesso à educação superior adventista.
A União Oeste Queniana planeja trans-
formar sua faculdade de mais de 100
anos, em Kamagambo, em uma univer-

sidade plena. A Universidade Adven-
tista Goma, em Doma, RDC, anterior-
mente dirigida por adventistas leigos,
passará a ser operada pela União Nor-
deste Congolesa.

Desenvolvimento de recursos
humanos 
A Divisão tem investido significati-

vamente no desenvolvimento de líderes
e de recursos humanos durante este
quinquênio. Mais de 1,5 milhão de dó-
lares foi aplicado para o treinamento e
capacitação de cerca de 500 obreiros
nas universidades da Divisão, em pro-
gramas de mestrado em Teologia Pas-
toral, Liderança, Negócios (MBA),
Saúde Pública e no novo programa de
doutorado em Ministério. Mais de 300
obreiros se formaram pela AUA. Fun-
dos suplementares vindos da Associa-
ção Geral subvencionaram a educação
de mais de 200 obreiros da RDC, Bu-
rundi e Sudão do Sul.3
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Representantes do Departamento de Educação da Associação Geral e participantes do Conselho Consultivo Anual de Educação realizado no
Campus da Faculdade Adventista da Etiópia.
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Desenvolvimento de uma
infraestrutura ultramoderna
Uma de nossas maiores necessidades

na Divisão é de uma infraestrutura
nova e moderna. Durante este quin-
quênio, conseguimos modernizar os
seguintes complexos, para mencionar
apenas alguns:

• Universidade Adventista da África
Central (Ruanda): auditório multifun-
cional ultramoderno, com capacidade
para mais de 1.000 pessoas.

• Universidade Adventista da África
Central, Campus Gishushu: prédio de
ciências e tecnologia com quatro andares.

• Universidade Bugema (Uganda):
compra de um moderno edifício em
Kampala, Uganda, para a abertura de
um campus na cidade.

• Centro Médico da Universidade
Bugema.

• Universidade de Arusha (Tanzâ-
nia): auditório multifuncional e um
novo dormitório feminino.

• Universidade Adventista Lukanga
(Congo): dormitórios masculino e fe-
minino.

• Universidade Adventista da África
(Quênia): biblioteca, dormitórios estu-
dantis e moradias para o corpo docente.

• Escola Adventista Gahogo
(Ruanda): instalações modernas para o
internato.

Desafios da educação adventista na
Divisão Africana Centro-Oriental
A seguir estão alguns dos principais

desafios que a educação adventista está
enfrentando na DACO:

• Preservar a ética, identidade e mis-
são adventistas.

• Poucos recursos para o desenvolvi-
mento e crescimento tão necessários.

• Forte concorrência de escolas públi-
cas e privadas.

• Proporcionar uma educação adven-
tista acessível, mesmo em tempos de di-
ficuldades financeiras.

• Recrutamento e retenção de profes-
sores adventistas qualificados.

• Agitação civil e conflitos em algu-
mas partes da Divisão.

• Baixo número de matrículas.
A DACO tem desenvolvido uma

série de estratégias para enfrentar esses
desafios, incluindo formação comple-
mentar para seus educadores, mobili-
zação de recursos locais, infraestrutura
atualizada e marketing ativo em prol da
educação adventista.

Planos para o próximo quinquênio
1. Construção de uma escola adven-

tista de ensino fundamental na Repú-

blica do Djibuti, um território não pe-
netrado da Janela 10/40.
2. Construção de pelo menos três

escolas primárias adventistas na Somá-
lia, assim que a situação política se es-
tabilizar.
3. Incentivar a construção de escolas

adventistas na Janela 10/40, especial-
mente na área costeira do leste afri-
cano, ainda dominada pelo Islã.
4. Apoio continuado e desenvolvi-

mento da infraestrutura para a Facul-
dade de Medicina da DACO, em Kigali,
Ruanda.
5. Desenvolvimento e construção de

novas instituições de ensino superior
em Burundi e na Etiópia.
6. Colaboração entre os departa-

mentos de educação das Uniões da
DACO e a Casa Publicadora Safeliz, na
Espanha, para o desenvolvimento de li-
vros didáticos que incorporem os prin-
cípios adventistas e também atendam
aos padrões curriculares do governo. �

Andrew Mutero,
PhD, é Diretor de
Educação para a
Divisão Africana
Centro-Oriental,
em Nairóbi, no
Quênia.

NOTAS E REFERÊNCIAS
1. Essas reuniões foram realizadas em diferen-

tes universidades, de forma rotativa: em 2011, na
Universidade Baraton, no Leste Africano; em 2012,
na Universidade de Bugema; em 2013, na Univer-
sidade de Arusha; em 2014, na Faculdade Adven-
tista da Etiópia; e em 2015, na Universidade Ad-
ventista da África Central.

2. Os fundos que poderiam ter sido gastos
para acomodar os 800 professores durante oito
dias nos hotéis de Kigali, capital de Ruanda,
foram utilizados na construção das instalações
do internato que serão usadas por muitos anos
para oferecer a educação adventista a muitos jo-
vens no país.

3. Esses pastores foram capacitados, treinados
e se formaram em Teologia na Universidade Ad-
ventista da África Central, na Universidade Bu-
gema e na Universidade Adventista de Lukanga.
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Instrutores e alunos do grupo de Desbravadores  posam em frente à igreja da Escola 
Advent Hill (Quênia), após a comemoração do Dia Mundial dos Desbravadores.
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A
educação adventista na Divi-
são do Pacífico Sul (DPS)
continua crescendo de forma
estável, tanto em números
como em qualidade, desfru-

tando também de uma boa reputação,
de crescimento espiritual e forte de-
sempenho acadêmico. A DPS abrange a
União Australiana, União da Nova Ze-
lândia, União de Papua-Nova Guiné e
União Transpacífico, que servem as re-
giões de Fiji, Kiribati, Samoa, Ilhas Sa-
lomão, Tonga, Vanuatu, Niue e Tuvalu.
Durante este quinquênio, o total de
matrículas aumentou de 54.724 para
69.194.

Ensino superior
Seis escolas de nível superior da

DPS assinaram um Memorando de En-
tendimento em um esforço para alcan-
çar maior cooperação e colaboração. As
reuniões iniciais demonstraram a dis-
ponibilidade dos administradores em

ajudar uns aos outros compartilhando
recursos e aumentando as oportunida-
des para pesquisa.
Nossas escolas de nível superior têm

experimentado um bom crescimento e
aumento no número de matrículas:
Enquanto o Avondale College avança

em direção ao status de universidade, a
“Experiência Avondale” – companhei-
rismo, conexões, compartilhamento de
experiências cristãs e classes compara-
tivamente menores – continua a envol-
ver elevados níveis de serviço, tanto lo-
cais como internacionais.
A Universidade Adventista do Pací-

fico, em Papua-Nova Guiné, que agora
inclui os campi da Faculdade Sonoma,
na ilha New Britain [Nova Bretanha], e
da Escola de Enfermagem de Atoifi, nas
Ilhas Salomão, tem tantos candidatos
que, embora exija o pagamento inte-
gral das taxas no dia da inscrição, mui-
tas centenas de alunos em potencial
ainda ficam sem vagas a cada ano.
A Faculdade Fulton mudou-se para

um novo local. O presidente da Asso-

ciação Geral, pastor Ted N. C. Wilson,
esteve presente na inauguração desse
novo campus em fevereiro de 2014. Os
administradores esperavam que o nú-
mero de matrículas diminuísse devido
à nova localização, mas, ao contrário,
as matrículas aumentaram a um nível
recorde.
A Faculdade Mamarapha, no oeste

da Austrália, que oferece educação de
excelente qualidade às primeiras comu-
nidades australianas do país e aos nati-
vos das Torres Strait Islands [Ilhas do
Estreito de Torres], no nordeste da Aus-
trália, também relatam matrículas re-
cordes.

Ensino fundamental e médio
As escolas da União Papua-Nova

Guiné continuam a desfrutar de uma
boa reputação, por oferecerem um am-
biente caloroso e atencioso em sala de
aula e resultados acadêmicos acima da
média nos exames do governo. Como

Crescimento
Estável e 
Melhorias

K E N  W E S L A K E
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resultado, vários líderes governamen-
tais têm convidado a Igreja Adventista
para administrar algumas escolas pú-
blicas. Infelizmente, nem todos esses
convites podem ser aceitos devido à
falta de pessoal.
Funcionários comprometidos se de-

dicam a cuidar das necessidades espiri-
tuais dos alunos. Allen Vavuso, que dei-
xou a escola após completar o 5º ano,
agora serve como cozinheiro na Facul-
dade Adventista Jones, no oeste das

Ilhas Salomão, onde realiza sessões re-
gulares de estudo da Bíblia para os es-
tudantes interessados. Nos últimos
cinco anos, ele foi o responsável pelo
batismo de mais de 500 alunos. Vavuso
é apenas um exemplo dos muitos fun-
cionários que vão além do dever para
que os alunos sejam levados a Cristo.
A União Australiana tomou quatro

iniciativas de amplo significado em
2014. Com o início da crise financeira
global, o pacote de estímulos do go-
verno federal australiano resultou em
65 milhões de dólares australianos em
doações que foram direcionadas para a
construção de centros comunitários,
bibliotecas, laboratórios de ciências,
cantinas e salas de aula para uso geral.
Pelo trabalho voluntário realizado e
por meio dos gastos cuidadosos dessas
verbas, foram construídas várias insta-
lações de excelente qualidade, possibili-
tando assim que que muitas escolas
atingissem seus planos de longo prazo
em um período de tempo muito menor
que o esperado.
O Projeto Adventista de Encontro

Curricular foi concluído. Esse projeto
teve início como resultado dos apelos
urgentes das escolas para que houvesse
um currículo bíblico mais relevante, a
fim de abrangerem a mudança demo-
gráfica escolar e a rápida mudança de
contexto social na vida dos jovens. As
escolas adventistas da Austrália e a As-
sociação do Pacífico, na Nova Zelândia,
colaboraram para o desenvolvimento
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Acima: Momento culminante para os alunos Universitários do Colégio Avon-
dale (Cooranbong, New South Wales, Austrália) que participaram do projeto
evangelístico realizado na Malásia. Abaixo: O presidente da Igreja Adventista,
Pr. Ted Wilson, tendo ao seu lado autoridades denominacionais locais na ce -
rimônia de inauguração do novo Colégio Superior de Fulton (Fiji).
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desse valioso recurso de ensino que
está sendo usado para levar os jovens a
um maior conhecimento das Escrituras
e a um relacionamento de salvação
com Jesus. Professores da Associação
Britânica, no Reino Unido, também
estão usando esse currículo que está
sendo implementado pela Divisão
Norte-Americana.
A União Australiana realiza a acredi-

tação regular das escolas adventistas há
muitos anos, mas, recentemente, tem
desenvolvido uma nova abordagem
com o objetivo de tirar o foco das fon-
tes externas para uma avaliação in-
terna. O Quadro de Melhoria de Quali-
dade das Escolas Adventistas avalia as
seguintes áreas: identidade adventista,
aprendizagem e ensino, estratégias de
melhoria escolar, trabalho com a co-
munidade e parcerias.
Nesse processo, todas as escolas são

obrigadas a se envolver em diálogos
profissionais, à medida que coletam
dados e verificam os pontos fortes e

18
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Acima: Joe Ponduk, diretor de Educação da União-Missão da Papua-Nova Guiné (extrema
direita); ao seu lado, um dos membros do Parlamento, Richard Maru, juntamente com ou -
tros lideres locais, durante e cerimônia de lançamento da pedra fundamental de uma es-
cola que será construida pelo governo e administrada pela igreja Adventista.

Ao meio: Prédio escolar que será a sede de uma instituição adventista, construido com
subvenções do governo.

Abaixo: Amostra de materiais pedagógicos preparados para o Projeto Encounter.



fracos de suas práticas atuais em rela-
ção a cada componente. Tais conversas
promovem a apropriação e consenso
sobre as estratégias adequadas para
melhorar a prática atual. Tendo em
vista que as estratégias foram desenvol-
vidas pelas próprias escolas e suas co-
munidades, elas estão levando a uma
melhoria mais sustentável.
Foi desenvolvido também um novo

programa denominado Sistema de Ge-
renciamento e Aprendizado Estudantil.
Seus objetivos são envolver plenamente
os alunos na aprendizagem e fornecer
aos pais, em tempo real, informações
sobre o progresso de seus filhos. Esse
sistema irá facilitar, principalmente, o
compartilhamento de recursos de
aprendizagem em toda a rede de esco-
las adventistas na Austrália.
A União Transpacífico abrange uma

extensão significativa do Oceano, com
muitos países insulares espalhados por
toda parte. Apesar dos grandes desafios
com o transporte, comunicação e nave-
gação por sete sistemas educacionais
diferentes, foram alcançados muitos re-
sultados positivos relacionados a essas
iniciativas. Vários grupos da Transpací-
fico viajam para a Austrália e Nova Ze-
lândia a fim de observar a gestão da
sala de aula e como as escolas demons-
tram sua ética ou características espe-
ciais. Apesar do custo, esse plano resul-
tou em um desenvolvimento
significativo da prática na sala de aula.
O conhecimento obtido com essas ob-
servações revelou-se extremamente va-
lioso não só para os participantes, mas
também para outros professores com
quem ele foi compartilhado.

Desafios 
Em toda a Divisão, a educação ad-

ventista está enfrentando uma série de
desafios. À medida que o sistema se ex-
pande, torna-se cada vez mais difícil a
contratação de professores adventistas
para algumas de nossas escolas. No en-
tanto, na Austrália, foram batizados 16
professores no último quinquênio.
A manutenção de uma ética adven-

tista forte e a garantia de que os funcio-
nários compreendam e se comprome-
tam com a cosmovisão adventista tam-
bém é um desafio. No próximo
quinquênio, continuaremos a envolver
os educadores da rede de escolas ad-
ventistas da Austrália em discussões
sobre a cosmovisão adventista e sua fi-
losofia de educação, por meio de confe-
rências e de atividades de serviço.
Considerando que as mudanças cli-

máticas tornaram-se um tema de de-
bate internacional, muitos países insu-
lares do Pacífico já estão sendo
afetados. Uma escola no delta do rio
Sepik, em Papua-Nova Guiné, teve de
se relocar três quilômetros para o inte-
rior da ilha, devido ao aumento dos ní-
veis do oceano. A escola Kauma, na ilha
Abemama, em Kiribati, está enfren-
tando um destino semelhante, pois o
ponto mais alto da ilha fica apenas um
metro acima do nível do mar.
As nações do Pacífico estão experi-

mentando considerável crescimento po-
pulacional. Nas Ilhas Salomão, por
exemplo, a população deverá aumentar
entre dois a três por cento nos próximos
25 anos. Isso representa o nascimento
de uma nova sala de aula de 50 alunos,
por dia. Proporcionar a infraestrutura
necessária para enfrentar esse desafio é
quase impossível. Salas de aula com 80
alunos são comuns em toda a região.
Para atender a demanda de novos pro-
fessores, a Divisão está fazendo planos
para desenvolver um programa local de
capacitação de professores que, inicial-
mente, oferecerá uma certificação para
o exercício do magistério.

Planos para 2015-2020
O tema da DPS para o próximo

quinquênio é: “Fortalecendo a Verda-
deira Educação Adventista” que in-
cluirá cinco objetivos principais:

• Filosofia e cosmovisão adventista –
Reafirmar a cosmovisão adventista e

sua filosofia de educação, que serão al-
cançadas por meio de conferências e
atividades de serviço.

• Ensino e aprendizagem cristocêntri-
cos – Melhorar o desempenho acadê-
mico que será implementado através
da utilização de estratégias específicas
em cada União, e que também incor-
porarão programas de sistema integral,
introdução de aprendizagem on-line e
programas formais de leitura para
adultos, bem como o compartilha-
mento de recursos de aprendizagem.

• Comunidade e parcerias – Esse pro-
jeto foi iniciado há pouco com a assina-
tura de um Memorandum of Understan-
ding [Memorando de Entendimento]
(MOU, pela sigla em inglês), mas irá re-
ceber também maior atenção, pois a
DPS deseja criar um setor de ensino su-
perior mais vibrante e mais forte.
Este programa incluirá a série Faith

Shaper (Fé Mais Viva), com o objetivo
de reverter a grande perda de jovens da
igreja, por meio de um trabalho a ser
realizado nas casas, escolas e igrejas.

• Melhoria da liderança das escolas –
A estrutura da Divisão e de muitas de
suas praxes está ligada a uma época em
que “um único padrão servia para
tudo”. Com o cenário acadêmico mu-
dando rapidamente, nossas estruturas,
processos de prestação de contas e polí-
ticas necessitam manter o ritmo.

• Conclusão da revisão do currículo
bíblico para o ensino médio do Pacífico
– Este projeto está em andamento e
será finalizado durante o próximo
quinquênio. �

Ken Weslake,
MEd, é diretor de
Educação para a
Divisão do Pacífico
Sul dos Adventistas
do Sétimo Dia, em
Wahroonga, New
South Wales, na
Austrália.
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À
s vezes, precisamos olhar
para trás a fim de tirar lições
importantes do nosso pas-
sado e avançar mais eficaz-
mente rumo ao futuro. A co-

fundadora da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, Ellen G. White, definiu a
verdadeira educação com as seguintes
palavras: “A verdadeira educação con-
siste no fixar ideias que impressionem
a mente e o coração com o conheci-
mento de Deus, o Criador, e de Cristo,
o Redentor. Essa espécie de educação
renovará a mente e transformará o ca-
ráter.” (Review and Herald, 22 de agosto
de 1912). Na Divisão Euro-Asiática
(DES), a educação adventista tornou-se
uma de nossas maiores prioridades. Ao
observamos o futuro com os olhos da
fé, nós o vemos repleto de alunos for-
mados nas escolas adventistas, servindo
ao Senhor e compartilhando o evange-
lho com seus semelhantes. Reconhece-
mos a singularidade da educação ad-
ventista e acreditamos que ela abrange

mais do que apenas conhecimento; ela
tem como alvo inspirar a transforma-
ção de sua vida pela redenção. O obje-
tivo da educação adventista deve ser
formar cristãos saudáveis, cujo desejo
primordial seja cultivar um relaciona-
mento com Deus.
Esses conceitos são a base para a

nossa estratégia no Departamento de
Educação da DES, que inclui a abertura
de escolas fundamentais em todo o
nosso território, facilitando o desenvol-
vimento de nossas instituições de en-
sino superior e a abertura de novos
centros de língua inglesa como parte
dos projetos missionários. Queremos
ver nossa igreja crescer repleta de jo-
vens e unida no cumprimento de sua
missão!
Embora, para o cumprimento da

nossa missão, tenhamos que enfrentar
muitos desafios, temos também alcan-
çado êxitos surpreendentes que são um
incentivo para os funcionários da edu-
cação, líderes e membros leigos em todo
o mundo. Proporcionar uma educação

cristã de qualidade significa um evange-
lismo verdadeiro, verdadeira redenção,
verdadeira salvação e liberdade eterna!

Líderes da Associação doam o
prédio onde funcionava sua sede
Durante o último quinquênio, a DES

abriu sete novas escolas de nível funda-
mental. Um exemplo inspirador vem da
Ucrânia, onde, pela graça de Deus, e
apesar de toda crise política, consegui-
mos abrir novas escolas. Na cidade de
Lvov, os administradores da Associação
local, percebendo a necessidade da aber-
tura de uma escola adventista em sua ci-
dade, decidiram doar o prédio onde
funcionava a sede da Associação para
que se tornasse a primeira escola adven-
tista de Lvov. Filhos de membros da
igreja, e de muitos que tomaram conhe-
cimento por meio de amigos e vizinhos,
foram convidados a se matricular. A co-
munidade agora tem uma escola que
oferece a educação cristã adventista in-
tegral para seus filhos.
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Outro exemplo vem da cidade ucra-
niana de Chernivtsi, onde foi tomada a
decisão de abrir uma escola em abril de
2014. Pais, avós, obreiros qualificados e
patrocinadores participaram da re-
forma e transformação do prédio onde
funcionavam os escritórios da Associa-
ção em uma futura escola. Levou
menos da metade de um ano para que
o sonho se tornasse realidade! No dia 1º
de setembro de 2014, 54 meninos e me-
ninas começaram a frequentar, pela pri-
meira vez, as cinco séries iniciais da pri-
meira escola adventista dessa cidade.
Líderes da igreja e administradores mu-
nicipais participaram do evento festivo,
quando foram elevadas a Deus as ora-
ções pelo futuro dessa escola adventista,
na presença de muitos participantes.

Prosseguindo pela fé
No final de 2012, a Escola Adventista

Vinnytsia, na Ucrânia, começou a fun-
cionar provisoriamente numa das salas
de uma igreja naquela cidade. A res-
posta foi tão positiva que os funcioná-
rios da escola tiveram que adquirir um
novo local: um prédio ainda inacabado.
Sem recursos ou fundos, a igreja pediu
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Acima: Pais se unem aos alunos e professores da Heritage Christian School, para participarem da abertura do ano letivo em Tokmak, no
Quirguistão.
Abaixo: Alunos da Faculdade de Teologia do Seminário Adventista de Zaoksky (Rússia).

http:// jae.adventist.org                                                                                                                   Revista da Educação Adventista • 38: 2015



ajuda a seus pastores. Os pastores deram
sua contribuição por várias semanas, e
agora os professores e pais estão colabo-
rando para garantir que as crianças te-
nham uma estrutura de qualidade, onde
possam receber a melhor educação! Mas
a maior recompensa vem das próprias
crianças que dizem: “Escolas como esta
mudam a nossa vida!”

Preparados e comprometidos no
cumprimento da missão
O ensino superior é também uma

prioridade para o Departamento de
Educação da DES. No Centro Ucra-
niano Adventista de Ensino Superior,
na região de Kiev, Ucrânia, a igreja
abriu recentemente um seminário teo-
lógico que foi reconhecido pela Asso-
ciação de Acreditação das Escolas, Fa-
culdades e Universidades Adventistas
do Sétimo Dia (AAA), para oferecer o
programa de bacharelado em Teologia.
Os alunos também podem escolher ou-
tras opções de certificação, como jor-
nalismo, licenciatura em educação fí-
sica e cibernética. Um novo programa
de Mestrado em Teologia Pastoral com
Ênfase no Ministério da Criança e do

Adolescente oferece uma boa oportuni-
dade de crescimento profissional.

Alcançando outros por meio dos
centros de língua inglesa
Os centros de língua inglesa propor-

cionam uma nova oportunidade para a
DES construir outras pontes para as co-
munidades atendidas pela Igreja Adven-
tista. Estamos trabalhando para alcan-
çar muitas pessoas interessadas em
aprender a língua inglesa e queremos
fazê-lo de forma que as ajude a entender
melhor quem é Deus. Para a DES, o nú-
mero de batismos dos centros de língua
inglesa não é questão de quantidade.
Embora em número reduzido, as pes-
soas batizadas como resultado dos nos-

sos cursos de inglês especiais de verão
são preciosas aos olhos do Senhor!

Nossos desafios
A educação adventista transforma

vidas para a eternidade. No entanto,
essa é uma área que enfrenta grandes
desafios, como a falta de recursos, difi-
culdades na obtenção de credencia-
mento por parte do governo e falta de
apoio da parte dos pais. Apesar dos de-
safios, sabemos que tudo vale a pena
quando vemos nossos filhos adqui-
rindo o verdadeiro conhecimento, tor-
nando-se cristãos saudáveis e membros
exemplares das comunidades onde
vivem. Isso é o que nos move e nos dá
força!
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Acima: Alunos ouvem atentamente a primeira lição ensinada na Escola Adventista de Vinnytsia (Ucrânia). 
Abaixo: Um grupo de alunos do Centro Ucraniano de Educação Superior desfruta dos momentos de estudo ao ar livre.
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Nosso maior desafio é convencer os
líderes das igrejas locais, pastores, bem
como os pais, de que nossas institui-
ções de ensino mantêm altos padrões
acadêmicos. Temos evidências de que
nossos alunos superam seus colegas de
outras escolas em muitos aspectos.
Uma comissão independente de espe-
cialistas avaliou todas as instituições de
ensino superior da Ucrânia, com exce-
ção das instituições médicas e militares.
Usando o sistema de Bolonha, a equipe
avaliou 78 instituições de ensino supe-
rior. O Centro Adventista Ucraniano de
Ensino Superior, em Kiev, na Ucrânia,
obteve o sexto lugar na lista.
Outro exemplo da excelência de nos-

sas contribuições na área educacional é
vista na Escola Cristã de Zaoksky, na
Rússia. Os resultados regionais do con-
curso escolar nacional foram disponibi-
lizados para a comunidade no final de
2012. Em nível municipal, nossa escola
em Zaoksky obteve o primeiro lugar,
com 1.035 pontos, enquanto a escola
que ficou em segundo lugar alcançou
apenas 475 pontos – ou seja, 560 pon-
tos a menos que a nossa. A pontuação
considerou o desempenho acadêmico
nas várias disciplinas (matemática, quí-
mica, história, biologia, geografia, etc.).

Unidos no apoio ao sábado
No ano seguinte, como forma de

reação ao resultado da avaliação, as au-
toridades locais programaram a maio-
ria dos testes para o sábado, sabendo
que os alunos da escola adventista não
compareceriam. E eles estavam certos.
Nossos alunos não fizeram os testes no
sábado. Além disso, muitos de nossos
alunos de famílias não adventistas, de-
pois de uma conversa com os pais, de-
cidiram não participar de nenhum dos
testes que foram realizados aos sába-
dos. Que testemunho poderoso! Assim,
o número de alunos participantes foi a
metade do número de algumas das ou-
tras escolas, mas, mesmo assim, a Es-
cola Cristã de Zaoksky ficou em se-
gundo lugar, com pouco mais de 100
pontos atrás da escola que aparecia no
topo da lista. Louvado seja o Senhor

pelos professores, administradores e
funcionários de nossas escolas, que de-
dicam sua vida a serviço de nossas
crianças e jovens.

A crescente demanda pela
educação adventista
O número de pais muçulmanos que

desejam uma educação adventista para
seus filhos continua a crescer em Tok-
mak, no Quirguistão. Há uma grande
lista de espera para a maioria das esco-
las fundamentais I e II nessa região da
Ásia Central. Em dezembro, as escolas
não tinham mais vagas para o próximo
ano letivo que só começaria em setem-
bro do ano seguinte. Muitos funcioná-
rios do governo e profissionais de em-
presas locais desejam que seus filhos
estudem em nossas escolas. Que teste-
munho poderoso! O sucesso já alcan-
çado está inspirando a DES a envidar
mais esforços para isso. Acreditamos
que fomos chamados a participar na
salvação dos filhos de Deus, e a melhor
maneira de fazer isso é por meio da
verdadeira educação.

Gratidão pelas bênçãos de Deus
Somos agradecidos ao Senhor pelo

apoio recebido do Departamento de
Educação da Associação Geral (AG). A
Conferência Internacional sobre a Bí-
blia e a Ciência, realizada em St.
George, Utah, EUA, em agosto de 2014,
reafirmou o compromisso de nossas es-
colas com o criacionismo e enriqueceu
os métodos de ensino de nossos profes-
sores. Somos gratos pela sabedoria dos
profissionais da área de educação da
AG e pela assistência prática que têm
fornecido. John Wesley Taylor V, dire-
tor associado do Departamento de
Educação da AG, atuou como um dos
principais palestrantes da Conferência
Internacional Científica e Prática para
os educadores, que teve como lema:
“Nos Passos do Grande Mestre”. Essa
Conferência foi realizada em junho de
2014, no Instituto Ucraniano de Artes e
Ciência, em Bucha, próximo a Kiev.
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Também expressamos nossa gratidão a
Mike Lekic, diretor associado do De-
partamento de Educação, por sua
orientação ao lidar com as várias ques-
tões relacionadas à educação adventista
em nosso território. Somos gratos ao
Senhor pela fidelidade de nossos minis-
tros, dos líderes da União, Associação e
Missão, pelos diretores de ensino, bem
como pelos membros leigos que
apoiam a educação em todo o vasto
território da Divisão Euro-Asiática.

Prioridades para o próximo
quinquênio
Durante o próximo quinquênio

(2015-2020), nossa maior prioridade é
continuar abrindo e ampliando escolas
dos níveis de ensino fundamental e
médio. Acreditamos que isso também
vá apoiar nossas instituições de ensino
superior e nossas igrejas irão crescer e
se encherão de jovens cheios de ânimo
para terminar a Obra de Deus!
A formação de novos professores

para abençoar milhares de crianças é,
também, nosso grande objetivo. Na
DES, buscamos aplicar o conselho do
Espírito de Profecia: “Como o mais ele-
vado preparo para o seu trabalho in-
dico-lhe as palavras, a vida, os méto-
dos, do Príncipe dos professores.
Convido-o a imitá-Lo. NEle está o seu
verdadeiro ideal. Contemple-O, de-
more-se em Sua consideração, até que
o Espírito do Mestre divino tome posse
de seu coração e vida. ‘Refletindo como
um espelho a glória do Senhor’, você
será transformado ‘... na mesma ima-
gem’ (2Co 3:18). Este é o segredo do
poder sobre os seus discípulos. Reflita-
O” (Educação, p. 282). �

Vladimir Tkachuk,
MSA, é Diretor de
Educação da Divi-
são Euro-Asiática
dos Adventistas do
Sétimo Dia, em
Moscou, na Rússia.
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E
nquanto visitava um hospital
adventista, fui à unidade de te-
rapia intensiva. Um bebê
recém-nascido, filho de uma fa-
mília de artesãos, estava conec-

tado aos equipamentos médicos mais
sofisticados e era acompanhado por
uma equipe médica altamente qualifi-
cada, tudo em função da preservação de
sua vida. A cada dia, a criança custava
milhares de dólares. Talvez, ao longo de
toda a sua existência, essa criança jamais
ganharia o equivalente ao custo necessá-
rio para curá-la. No entanto, sua vida
era tão preciosa que a despesa e o es-
forço para salvá-la valiam a pena.
Quem pode avaliar o valor de uma

vida humana? Deus é quem atribui o
verdadeiro valor à vida. Tanto é que Ele
voluntariamente deu Sua própria vida
para salvar a humanidade (João 3:16).*
Educação é vida. A maneira mais au-
têntica pela qual a sociedade demons-
tra o seu amor e respeito à vida é ofere-
cendo aquilo que seus cidadãos

necessitam para se desenvolver.
A igreja reconhece a necessidade de

oferecer uma educação que capacite os
jovens para o serviço aqui na Terra e os
prepare para o reino celestial. Há outras
necessidades que incluem a percenta-
gem de permanência em nossas escolas
e o evangelismo na comunidade. O in-
vestimento que é feito na educação irá
melhorar não só o futuro de cada um,
mas a sociedade como um todo.
A Divisão Interamericana (DIA),

que compreende o México, Caribe,
América Central, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Suriname e Guiana Francesa,
confere um alto valor à educação ad-
ventista. A igreja tem tanto a solene
responsabilidade de levar seus jovens a
Jesus, como de preservar sua lealdade à
fé, ao longo da vida. O rápido cresci-
mento do número de membros nessa
região estimula o entusiasmo e a espe-
rança no futuro; entretanto, apresenta
também enormes desafios. Assim, os lí-
deres desta Divisão votaram enfatizar a
educação adventista em todo seu terri-

tório designando os anos 2010 a 2015
como o “Quinquênio da Educação” e
desafiando os líderes e membros da
igreja a identificarem e resolverem os
problemas que nossos colégios, facul-
dades e universidades enfrentam.
A sede da DIA deu o exemplo au-

mentando o número do pessoal no De-
partamento de Educação, a fim de me-
lhorar a assistência prestada às suas
instituições, bem como ao desenvolvi-
mento da educação básica. Foi criado
um modelo de desenvolvimento com a
identificação de três estratégias a serem
implementadas para o cumprimento
dos objetivos esperados: Reavivamento
e Reforma, Crescimento e Desenvolvi-
mento Institucional e Envolvimento
Comunitário. A seguir, temos a descri-
ção de algumas das realizações alcança-
das nessas áreas.

Reavivamento e Reforma
A oração leva ao reavivamento. Por-

tanto, no âmbito das instituições educa-
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Educando 
Cidadãos para o
Reino de Deus
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cionais da DIA, alunos e professores
oram juntos e com a comunidade; oram
pelas autoridades regionais e nacionais,
e também com elas, intercedendo em
seu favor. A primeira quarta-feira de
março foi escolhida como um dia anual
de oração para todas as instituições de
ensino da DIA. O evento incluiu oração,
estudos bíblicos e testemunhos. Os
obreiros, tanto da Divisão, como das
Uniões e Associações, visitaram as insti-
tuições educacionais de seu território, a
fim de participarem desse programa
com os alunos. O presidente da DIA,
pastor Israel Leito, falou, ao vivo, para
uma audiência reunida em um dos
grandes centros, e sua mensagem foi
compartilhada com as demais institui-
ções da Divisão, através da internet.
A ênfase na filosofia da educação

adventista promove um reavivamento
no lar e entre os nossos jovens. Por-
tanto, os assuntos específicos de nossas

revistas para ministros e anciãos (Re-
vista Ministério e Revista do Ancião)
foram dedicados à filosofia da educa-
ção adventista e distribuídos para os
pastores, anciãos de igreja e professores
de toda a Divisão.
O livro Educação, de Ellen G. White,

foi escolhido como o livro do ano em
2014, e as Uniões da DIA foram desafia-
das a distribuí-lo gratuitamente a seus
membros, juntamente com a Lição da Es-
cola Sabatina. O Departamento de Edu-
cação da DIA financiou essa distribuição.
Com o objetivo de dar maior ênfase

à missão da educação adventista, em 16
de novembro de 2013, a DIA realizou o
I Congresso Virtual de Professores. Par-
ticiparam do evento representantes das
Associações locais e os nossos professo-
res universitários. Entre os palestrantes
estavam o diretor mundial de Educa-
ção da igreja e os administradores da
Divisão Interamericana. Através da in-

ternet, fomos capazes de alcançar cerca
de 10.000 professores. Em março de
2015, foi realizado o II Congresso Vir-
tual de Educação, seguindo o mesmo
padrão de sucesso do evento anterior.
Para esse evento, o convidado especial
foi o pastor Shane Anderson.
O segundo Congresso Educacional

da Divisão, que teve como tema: “O
Professor – um Ministro do Evangelho”,
foi realizado em setembro de 2014, reu-
nindo 1.020 delegados (professores do
ensino fundamental e médio, professo-
res universitários, administradores edu-
cacionais e diretores de Educação de
cada União e Campo local).
Por sugestão do Departamento de

Educação da DIA, a comissão da Divi-
são votou acrescentar ao Manual de
Batismo um estudo bíblico sobre a
educação cristã, com o propósito de
ajudar os novos conversos a compreen-
derem o seu valor.
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Reitores universitários que participaram do Concílio sobre Educação Bilíngue, patrocinado pelo Departamento de Educação em 2013.
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Crescimento e Desenvolvimento
Institucional
Durante este “Quinquênio da Educa-

ção”, a Divisão Interamericana votou de-
dicar 80% do seu orçamento para o de-
senvolvimento estratégico da educação
adventista, que incluiu a distribuição de
empréstimos sem juros, por cinco anos,
no valor de 5,7 milhões de dólares para
as nossas 15 universidades e 22 Uniões.
Para promover os ideais da educa-

ção adventista, foi criado o projeto de
“Escolas Modelo” que homenageou
uma escola que mais se aproximou das
metas estabelecidas para o projeto em
cada União. A cada uma dessas escolas
foram concedidos 10.000 dólares para
desenvolver uma sala de aula inteli-
gente, que servirá como protótipo para
nossas demais instituições de ensino.
Durante esse quinquênio, em toda a

Divisão, foram realizados seminários de
desenvolvimento profissional para os
administradores de escolas básicas e de
ensino médio, abordando a filosofia da
educação, administração, finanças e as-

suntos acadêmicos. Outros seminários e
encontros incluíram seminários espe-
ciais para: (1) diretores e administrado-
res de universidades, (2) secretários de
conselhos administrativos, (3) equipe
de vice-presidentes para assuntos estu-
dantis e (4) pastores de igreja das uni-
versidades; foi realizado também um
seminário de educação bilíngue para
diretores educacionais e um workshop
para diretores de pesquisa das universi-
dades. Para enfrentar os desafios apre-
sentados pela globalização e fortalecer a
missão da igreja, o Departamento de
Educação da DIA ofereceu seminários
sobre educação bilíngue para os líderes
dos campos locais e professores de edu-
cação bilíngue, a fim de promover e in-
centivar o desenvolvimento de progra-
mas de educação bilíngue.
A DIA mantém um compromisso

permanente com a melhoria do ensino
bíblico e dos currículos. Por um bom
número de anos, tivemos livros didáti-
cos de nível básico sobre a Bíblia, em
espanhol, mas a editora da DIA tem

produzido agora esses livros didáticos
em inglês e francês. A pedido do De-
partamento de Educação da DIA, a
Universidade Montemorelos (no Mé-
xico) está desenvolvendo livros didáti-
cos sobre a Bíblia para as escolas do en-
sino médio, com os dois primeiros
volumes já distribuídos.
A DIA também expandiu seus pro-

gramas universitários durante este quin-
quênio. Como resultado, há atualmente
21 novos cursos de graduação, bem
como 20 novos programas de mestrado
e seis novos programas de doutorado.
Diversas universidades da DIA reco-

nheceram a necessidade de extensão dos
campi para fornecer educação denomi-
nacional aos alunos que não podem fre-
quentar o campus principal. Como re-
sultado, seis novos campi de extensão
foram abertos entre 2010 e 2015.
O Seminário Teológico Adventista In-

teramericano, que oferece educação teo-
lógica em nível de graduação, em vários
locais, para toda a Divisão, também tem
feito progressos significativos e recebeu
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Construção do Greaves Hall, que servirá como residencial masculino no campus da Universidade do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago.
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acreditação plena, tanto pela Associação
de Acreditação Adventista (AAA), como
pela Associação das Escolas Teológicas.
Além de seus programas de mestrado
(MMin) e doutorado em Ministério,
(DMin), o seminário pretende iniciar em

breve o seu primeiro programa de Dou-
torado em Filosofia (PhD).

Envolvimento Comunitário /
Evangelismo
O projeto de distribuição do livro O

Grande Conflito foi entusiasticamente
abraçado pela Divisão Interamericana
que desafiou suas instituições de en-
sino a distribuir dois exemplares para
cada aluno: um exemplar pessoal e
outro para oferecer a alguém. As famí-
lias dos estudantes não adventistas e os
membros da comunidade também re-
ceberam um exemplar do livro.
Acreditamos que tornar a educação

adventista acessível para nossos jovens
é a principal estratégia para garantir a
permanência dos membros na igreja. O
grande número de alunos não adven-
tistas matriculados em nossas escolas,
no entanto, representa um desafio
evangelístico que deve ser considerado.
A DIA designou o mês de abril como o
mês do evangelismo em nossas institui-
ções de ensino. Todos os anos, durante
esse mês, os diretores de Educação das
Uniões e Associações realizam séries
evangelísticas em todo o território da
DIA. Em 2014, após a conclusão do
programa educacional de evangelismo,
de alcance comunitário, as Uniões rela-
taram a realização de cerca de 3.000 ba-

tismos, superando os resultados dos
anos anteriores.
Em toda a Divisão, 2014 foi desig-

nado como o “Ano da Educação Não
Formal”. Todos os departamentos da
DIA participaram do treinamento de
sua liderança leiga. Em 25 de outubro
de 2014, 181.179 líderes leigos foram
credenciados durante uma cerimônia
transmitida pela Internet.   

Desafios para o futuro
A Divisão Interamericana assumiu

um sério compromisso com seu sistema
educacional, porém, apesar das muitas
realizações positivas, a Divisão continua
a enfrentar uma série de desafios:

• Implementar os ideais da filosofia
da educação adventista.

• Proporcionar maiores oportunida-
des educacionais para os membros da
igreja.

• Melhorar a qualidade de nossas
instituições.

• Aumentar o número de programas
universitários.
Nosso maior desafio, no entanto, é

preparar um povo para o encontro
com o Senhor quando Ele voltar. É a
essa missão que nos dedicamos. Por
meio do reavivamentos em toda a Divi-
são, nas convenções, nas iniciativas
educacionais e pelo envolvimento com
a comunidade, estamos decididos a
manter nossa parceria com Cristo e
cumprir Sua missão para que “todo
aquele que nEle crê não pereça, mas
tenha a vida eterna” (João 3:16). �

* Os textos bíblicos são da versão ARA: Al-
meida Revista e Atualizada.

Gamaliel Floréz,
DMin, é diretor de
Educação para a
Divisão Interameri-
cana dos Adventis-
tas do Sétimo Dia,
com sede em Miami,
Flórida, nos EUA.
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Livros escolares para o Ensino Fundamental, publicados em espanhol, francês e inglês.
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F
azendo uma retrospectiva dos
cinco últimos anos da educa-
ção adventista na Divisão Inte-
reuropeia (DIE), encho-me de
gratidão pela orientação e pro-

vidência de Deus, pois, apesar das nos-
sas falhas e deficiências, Ele nos fez
chegar até aqui. É emocionante ver os
novos projetos realizados e as melhores
práticas consolidadas.
A Universidade Adventista Italiana

inaugurou recentemente um novo pré-
dio multifuncional, que abriga a biblio-
teca, o refeitório e o residencial da ins-
tituição. Localizada no centro de uma
vasta área hospitalar que serve Florença
e seus arredores, a pousada “CasAu-
rora” oferece alojamento a um preço
bastante acessível para os familiares de
pacientes que enfrentam uma interna-
ção mais prolongada no hospital. Mui-
tas vezes, o confronto com o sofri-
mento de um ente querido faz com que
os visitantes da pousada reflitam sobre
as questões fundamentais da vida e da

morte, assim, há sempre um capelão
disponível para prestar assistência.
A interação entre os alunos e o pes-

soal da pousada também ajuda a trans-
formar a “CasAurora” em uma comu-
nidade de grande influência para a
igreja. Isso se reflete na seguinte carta
enviada por um hóspede: “Neste canto
do paraíso, onde fiquei […] para estar
perto de minha esposa […], internada
em uma clínica vizinha, e onde as pes-
soas, até então desconhecidas para nós,
têm orado por ela e lhe oferecido flo-
res, pude apreciar novamente a dimen-
são de viver em uma irmandade […].
Descobri a vitalidade do cristianismo
em uma comunidade ativa e de espírito
jovem. Apreciei a profunda fé, o com-
promisso, a coerência e, ao mesmo
tempo, a abertura de espírito dos fun-
cionários, dos alunos de teologia e dos
pastores. Meus agradecimentos a [vá-
rias pessoas citadas] e a outros, cujos
nomes eu não me lembro, mas não me
esqueci dos rostos ou das conversas que
tivemos […]. Mesmo não sendo cris-

tão, encontrei um mundo ao qual sinto
que pertenço culturalmente.”

Outras atividades evangelísticas
Como parte do preparo dos futuros

pastores, nossos oito seminários teológi-
cos continuam a se envolver em ativida-
des evangelísticas. Uma dessas atividades
é o projeto ProMissão, da Universidade
Adventista de Friedensau, entre o grupo
étnico maasai, na Tanzânia.
Por 15 anos, dois professores univer-

sitários, László Szabó e Stefan Hös-
chele, trabalharam como missionários
na Tanzânia e fizeram amizade com
muitos nativos. Isso abriu o caminho
para as equipes de Friedensau (locali-
zada em Möckern, na Alemanha) faze-
rem visitas anuais de três semanas para
distribuir água e ajudar na criação de
um sistema de fornecimento constante
de água, por meio da canalização.
Por causa da seca, há escassez de co-

mida naquela área. Assim, os estudan-
tes também distribuem frutas, legumes,
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arroz e feijão. A educação básica ainda
não é algo comum entre os maasai, e a
maioria dos adultos não sabe ler nem
escrever. Para seus filhos, as chances são
melhores agora, mas as escolas públicas
ficam muito longe, portanto, outro ob-
jetivo do projeto é a construção de es-
colas e casas comunitárias na região das
estepes, onde vivem os maasai. Durante
a semana, os prédios serão usados
como escolas e, nos finais de semana,
como igrejas. A DIE administra, atual-
mente, sete pré-escolas, com mais de
400 crianças matriculadas.
Mas as pessoas precisam de mais do

que isso. Elas precisam de esperança.
Assim, a pregação do evangelho tam-
bém é parte essencial do projeto. Du-
rante sua estada na Tanzânia, os alunos
visitam regularmente as pessoas em
suas casas, oram pelos enfermos e com-
partilham sua esperança. Depois que os
alunos voltam para a Alemanha, o tra-

balho continua. O projeto ProMissão
contrata evangelistas e professores lo-
cais, que servem o povo alegremente e
de todo o coração.
Outra área de atividade que também

requer mais atenção é o Ministério Ad-
ventista para Alunos de Faculdades e
Universidades (AMiCUS)* não adven-
tistas. Suas versões mais ativas na Ale-
manha, Itália, Portugal, Romênia e Es-
panha têm abordagens ricas e
multifacetadas para dar apoio espiri-
tual a estudantes universitários adven-
tistas, envolvendo esses jovens no evan-
gelismo e preparando-os para alcançar
seus colegas e professores. Um exemplo
disso é a iniciativa ¿Por qué? – do AMi-
CUS1 espanhol, que oferece uma série
de palestras públicas para estimular o
diálogo sobre assuntos transcendentais,
como a existência de Deus, a veraci-

dade da Bíblia e a relação da fé com a
ciência. Os alunos são incentivados a
convidar seus amigos, cuja visão do
mundo seja diferente da que possuem,
a fim de iniciar um diálogo aberto
entre crentes e não crentes.

Facilitando a interação entre os
professores
Mesmo que as barreiras linguísticas

dificultem o trabalho em equipe entre
as nossas escolas, os líderes educacio-
nais da DIE criam eventos que facilitam
a interação entre os professores e fun-
cionários, como as conferências realiza-
das para professores em Portugal, Espa-
nha e para os países de língua alemã
(Alemanha, Áustria, Suíça); uma con-
venção para bibliotecários, preceptores
e capelães, organizada em parceria com
a Divisão Transeuropeia; e a já tradicio-
nal Convenção Bienal dos Professores
Europeus de Teologia (ETTC)*.
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O projeto ProMission, da Universidade Adventista Friedensau, na Alemanha, oferece oportunidades de intercâmbio cultural entre os estudantes
universitários e o povo massai, na Tanzânia.
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Programas para o ensino de
línguas transformam vidas
Cinco das nossas faculdades2 ofere-

cem programas para o ensino de lín-
guas que, além de envolver os alunos
em uma cultura estrangeira, com fre-
quência revelam ser os promotores de
uma nova vida com Jesus.
Sharon3 queria passar o verão de

2013 na França e aprender a língua
local. Ela chegou à Universidade Ad-
ventista da França, em Collonges, sen-
tindo-se oprimida e desanimada, após
passar por um período de depressão
profunda que destruiu sua autoestima,
suas relações com os outros e sua fé.
Houve, é claro, pessoas que quise-

ram ajudá-la: família, amigos e profes-
sores, mas nada deu certo. Deus parecia
estar realmente muito distante. Aos
poucos, porém, se convenceu de que
um ambiente diferente poderia ser bom
para ela e, por meio da interação com
os professores, colegas e o pessoal de
apoio, começou a recobrar sua joie de
vivre (alegria de viver). O tema espiri-
tual daquele verão, “Os Tweets de Jesus”,
fez despertar outra vez o seu interesse
por um relacionamento com seu Salva-
dor. Mas o verão passou rapidamente, e
ela estava com medo de sofrer uma re-
caída. No entanto, com nova determi-
nação, e pela providência de Deus, con-
seguiu retornar a Collonges em
setembro, cheia de otimismo diante do
futuro e com o desejo de ser batizada.

Desafios significativos
Uma visão acurada e positiva com

relação à riqueza e à qualidade da expe-
riência educacional em nosso território
não é uma tentativa de negar ou igno-
rar as múltiplas dificuldades da educa-
ção adventista na Europa. Em um con-
texto onde a escolarização é
predominantemente gratuita, torna-se
um desafio constante manter o número
de matrículas e as contas equilibradas.
Também, em um ambiente declarada-
mente secular, os líderes e professores
devem estar cientes da necessidade de
manter a identidade e a filosofia da

educação adventista. Numa Europa
fragmentada pelo orgulho nacional, lín-
guas e culturas, é preciso envidar persis-
tentes esforços para manter a coesão
entre as nossas escolas. Nessa área, com
suas universidades gigantes, necessita-
mos de criatividade sustentável e con-
sistência na qualidade para demonstrar
a relevância da educação adventista.
Entretanto, devido ao  comprometi-
mento dos quase 800 professores de
nossas 67 instituições de ensino, aproxi-
madamente 6.000 alunos têm o privilé-
gio de receber uma educação de quali-
dade, baseada na premissa fundamental
de que “a obra da educação e da reden-
ção são uma”.4

Para finalizar, vamos ver outra expe-
riência de transformação que ocorreu
no Colégio Adventista “Maranatha”, em
Cluj-Napoca, na Romênia.

Salvando vidas
Embora mal tivesse completado oito

anos de idade, o menino já se sentia so-
zinho, abandonado e com raiva. Seus
pais imigraram para a Espanha, dei-

xando-o aos cuidados de seus avós, na
Romênia. Revoltado e em desespero,
ele e o primo de onze anos decidiram
fugir. Viajaram 120 km até a capital do
país, Bucareste, onde dormiram na Es-
tação Ferroviária do Norte.
Quando os pais ficaram sabendo do

desaparecimento dos meninos, volta-
ram imediatamente para casa, a fim de
procurá-los. A polícia foi avisada, carta-
zes foram impressos, folhetos distribuí-
dos, mas sem sucesso. Os meninos ti-
nham desaparecido naquela metrópole.
Os guardas expulsaram os dois fugi-

tivos para fora do prédio da Estação
Ferroviária do Norte, o que os obrigou
a viver em abrigos improvisados de pa-
pelão. Em uma manhã de novembro, os
policiais encontraram os garotos tre-
mendo de frio. Horrorizados com o
pensamento de serem enviados de volta
para casa, os meninos fingiram não
saber sua identidade. Consequente-
mente, receberam novos nomes e novas
certidões de nascimento, o que tornava
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Marius Marinescu se reuniu novamente com a família após doze anos de separação.
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improvável que seus pais voltassem a
vê-los novamente. Colocados em uma
instituição de assistência à infância, a
vida parecia ter estabelecido um curso
irreversível para eles.
No entanto, devido a circunstâncias

providenciais, o menino mais jovem,
Marius, passou a viver em um lar cris-
tão e, em 2010, foi enviado para o Co-
légio Adventista “Maranatha”. Mas ele
recebeu mais do que uma educação
formal: colegas amorosos, professores
compreensivos e motivadores, precep-
tores bondosos no dormitório e uma
nova visão do mundo que abriu sua
mente para novas possibilidades. Ele
nunca mencionou sua família, mesmo

sabendo à qual pertencia, nem disse o
seu verdadeiro nome, embora soubesse
muito bem qual era. No entanto, atra-
vés dos programas espirituais regulares
da escola e pelos amáveis relaciona-
mentos que desenvolveu com o corpo
docente, com o capelão e com seus co-
legas de classe, Marius abraçou a reali-
dade de que tinha um Pai celestial que
dele cuidava e começou a se preocupar
também com sua família terrena.
Quando fazia o terceiro ano do ensino
médio, ele reabriu um capítulo de sua
vida que havia sido selado – decidiu re-
velar sua verdadeira identidade e entrar

em contato com sua família.
No caminho para casa, muitas per-

guntas invadiam sua mente. Será que al-
guém o reconheceria? Será que seus pais
o receberiam de volta? Como a família
reagiria à sua nova fé? Encorajado pela
história do filho pródigo, que tinha
aprendido nas aulas de Bíblia, e guiado
pelos moradores intrigados de sua al-
deia natal, a quem pedia informações,
ele encontrou a bela casa que pertencia
a seus pais. Mesmo depois de doze anos,
sua mãe o reconheceu. Providencial-
mente, durante sua ausência, seus pais
também conheceram a mensagem do
amor de Deus. Em meio às lágrimas de
alegria, ele começou a entender melhor
tudo o que tinha aprendido a respeito
de Deus, Sua bondade e providência.
Nossa escola experimentou esses in-

tensos momentos espirituais com ale-
gria e gratidão. Marius é apenas um
exemplo dos vários alunos que tiveram
seu coração transformado pela educa-
ção adventista e cujo anseio por um
lugar melhor se manifestou em nossas
salas de aula. Soli Deo Gloria! [Glória a
Deus somente!] �

Barna Magyarosi,
ThD, é diretor de
Educação para a
Divisão Intereuro-
peia dos Adventis-
tas do Sétimo Dia
em Berna, Suíça.

NOTAS E REFERÊNCIAS
1.O nome da Associação em espanhol é Asocia-
ción de Estudiantes y Graduados Universitarios
Adventistas de España (AEGUAE).

2. A Universidade Adventista Italiana (para o
idioma italiano), Universidade Adventista Frie-
densau (para o alemão), o Seminário Bogenhofen
(para o alemão), o Seminário Adventista de Sa-
gunto (para o espanhol) e a Universidade Adven-
tista da França (para o francês) oferecem, atual-
mente, os programas para o ensino de línguas.

3. Pseudônimo.
4.Ellen G. White, Educação (https://egwwri-

tings.org/), p. 30.
* Pela Sigla em inglês
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Concílio Bienal para Professores de Teologia das Instituições Europeias, realizado no Middle
East Union College, em Beirute, Líbano, em 2013.

Participantes do Congresso para Capelães, Preceptores e Bibliotecários, realizado no New-
bold College, Inglaterra, em 2014.
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O
lema adventista para todas
as escolas da Divisão Norte-
Asiática do Pacífico
(DNAP), que compreende
as regiões da China, Coréia,

Japão e Mongólia, é: “A Missão em Pri-
meiro Lugar”. Esse enfoque positivo
nos faz avançar, mesmo diante dos de-
safios.

Associação Adventista de Taiwan
Em janeiro de 2013, a Associação

Adventista de Taiwan foi oficialmente
anexada à Divisão Norte-Asiática do
Pacífico. Dentro do território dessa As-
sociação, temos duas escolas funda-
mentais, duas escolas de ensino médio
e uma faculdade. Elliot Fullmer, diretor
da Escola Adventista Americana Taipei,
em Taipei, na República da China, des-
creve como o lema dessa missão está
sendo alcançado em seu campus: “O
ano letivo havia apenas começado
quando os pais de um aluno em poten-
cial ligaram, pois estavam interessados

em conhecer nossa escola. Quando
chegaram, apresentei a eles o campus e
os prédios escolares, repetindo as expli-
cações habituais e dizendo como os
pais gostavam do fato de sermos uma
escola pequena com um campus que
mais parece um parque. De vez em
quando, eles paravam e me contavam
um pouco a respeito de sua família, e
eu fiquei sabendo que tinham morado
nos Estados Unidos e estavam voltando
a Taiwan para que o pai pudesse fazer
um tratamento médico. Eles desejavam
matricular seu filho em nossa escola.
“Na minha mente, eu imaginava que

eles procuravam por uma boa escola
no estilo americano para que seu filho
tivesse condições de acompanhar os es-
tudos quando voltassem para a Amé-
rica. Assim, eu enfatizava esse aspecto
em minha conversa com eles. Mas o pai
me interrompeu em certo momento e
disse que tinha apenas uma pergunta:
‘Os alunos têm algum tempo dedicado
ao estudo da Bíblia?’ ‘Sim’, eu lhe disse.
‘A cada dia, todas as turmas têm um

tempo específico para o culto da
manhã e para uma aula sobre os ensi-
nos bíblicos. Então, na sexta-feira,
temos uma aula em conjunto, pela
manhã, para mais um tempo dedicado
ao estudo da Bíblia, como escola.’
“Eu havia respondido à única per-

gunta que era importante para eles – se
Cristo fazia parte da escola.
“Hoje, o filho deles está matriculado,

e a mãe o traz fielmente, todos os dias, a
pé, até nosso campus, apesar da longa
distância. Essa família me fez lembrar
que nossa principal missão não era ser a
melhor escola particular de Taiwan,
mas sim, compartilhar Jesus – e espero
que, pela graça de Deus, os alunos que
passarem por nossa escola reflitam o
amor de Jesus em sua família e por
onde quer que andarem em Taiwan.”

União Coreana
A União Coreana tem o maior nú-

mero de escolas de todo o território da
DNAP, com duas instituições de ensino

A Missão 
em Primeiro
Lugar

C H E K  Y A T  P H O O N
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superior, sete escolas de ensino médio,
duas escolas de ensino fundamental II e
dez escolas de ensino fundamental I.
Também administra 34 escolas de idio-
mas, com cerca de 13.000 alunos. O
lucro das escolas de idiomas é destinado
especificamente à missão. O enfoque “A
Missão em Primeiro Lugar” é, assim,
traduzido para este lema: “Escolas que
trazem Felicidade, e Alunos com Visão.”
A escola Donghae Sahmyook, de en-

sino fundamental II e médio, ficou em
27º lugar entre as 117 escolas da provín-
cia de Gangwon, de acordo com a classi-
ficação do governo sul-coreano, e em
terceiro lugar entre as escolas da cidade
de Donghae. Numa época em que ou-
tras escolas estão lutando com a redu-
ção no número de alunos matriculados
(devido ao declínio da população), a es-

cola Donghae Sahmyook tem consta-
tado um pequeno aumento no número
de matrículas. Também, desde 2012, a
Samsung, uma das principais gigantes
da eletrônica e da mídia no mundo, es-
colheu Donghae como local experimen-
tal para os seus pads eletrônicos e forne-
ceu tablets e PCs a todos os professores e
alunos do ensino fundamental II.
A Escola de Saúde da Universidade

Sahmyook (SHUC), em Seul, na Co-
reia, que oferecia apenas certificação na
área, passou a ser uma instituição que
confere graduação no ensino superior
também. Em 25 de setembro de 2014, a
SHUC inaugurou um novo edifício que
abriga todos os seus programas de es-
pecialização.

Bem próximo dali, a Universidade
Sahmyook, a mais antiga instituição de
ensino superior adventista da Coreia,
foi escolhida pelo governo como uma
das instituições a receberem 8,6 mi-
lhões de dólares para se tornar uma
“Universidade de Projetos Coreanos
Criativos”, dentro de cinco anos. Em
2014, o Departamento de Ciências,
Tecnologia da Informação, Comunica-
ção e Planejamento Futuro também re-
cebeu 280.000 dólares do governo para
projetos com base universitária. A fim
de reforçar seus objetivos nas relações
internacionais acadêmicas, estruturais
e relacionadas à missão, a Universidade
estabeleceu contatos com mais de 20
instituições de ensino superior na Ásia,
Estados Unidos, Europa, América do
Sul e Central.
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O três pilares do portal de entrada da Escola Adventista Honam, em Gwangju, na Coreia, representam os três níveis de ensino oferecidos pela
Escola: Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio. Representam também os três valores da educação: mental, físico e espiritual, e a Trí-
plice Mensagem Angélica do Apocalipse.
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União Japonesa
A União Japonesa (JUC) não fica

aquém das mudanças que estão ocor-
rendo em todo o país.Possui uma insti-
tuição de ensino superior, uma de en-
sino médio, três escolas de ensino
fundamental II e dez escolas de ensino
fundamental I. Como muitos dos países
desenvolvidos da Ásia, a taxa de natali-
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Acima: A escola é um
lugar seguro e feliz para
os alunos das escolas ad-
ventistas na DNAP.

À direita: A Sansung dis-
tribuiu tablets a todos os
professores e alunos da
Sahmyook Middle and
High School, em Donghae,
Coreia do Sul.

Escola Sahmyook de Ensino Médio e Fundamental II, em Donghae, na Coreia do Sul.
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seus jovens. A Missão tem também
uma instituição de ensino superior em
vias de ser implantada. Como as mora-
dias em Ulan Bator são caras, muitos
alunos que frequentam as universida-
des seculares lutam para encontrar um
local onde possam se alojar. Com a
ajuda das ofertas do 13º sábado do
quarto trimestre de 2009, a Missão da
Mongólia construiu dois andares sobre
a sede da missão, com capacidade de
abrigar 37 alunos universitários. Os ca-
pelães adventistas estão à disposição
para dar estudos bíblicos e sessões de
aconselhamento a eles, conforme ne-
cessário, e acreditamos que as opções
de alojamento abertas em 2014 ajuda-
rão os moradores a conhecerem e a es-
tarem em maior contato com o estilo
de vida e crenças adventistas.

Conclusão
“A Missão em Primeiro Lugar!”,

como a “razão de ser” da educação ad-
ventista na DNAP, continuará sendo o
nosso estímulo para a ação. Nossas ins-
tituições educacionais são portais de
entrada que continuarão a cumprir
com alegria esse chamado para o ser-
viço até que Cristo volte para levar
Seus filhos ao Lar. Podemos não conhe-
cer o futuro, mas, contanto que conhe-
çamos Aquele que tem o futuro em
Suas mãos, não temos nada a temer, ao
avançarmos no cumprimento do nosso
chamado. �

Chek Yat Phoon,
PhD, é diretor de
Educação da Divisão
Norte Asiática do
Pacífico dos Adven-
tistas do Sétimo Dia,
em Goyang City,
Gyeonggi-do, na Re-
pública da Coreia.

dade tem diminuído, o que continua a
afetar as matrículas escolares. Assim, a
JUC está se voltando para outros países
para recrutar alunos e orientar melhor
as instituições para a missão.
A Escola de Ensino Médio Hiro -

shima Saniku tornou-se um centro para
a realização do Teste de Proficiência em
Inglês Internacional (ITEP), uma prova
de avaliação equivalente ao Teste de In-
glês como Língua Estrangeira (TOEFL).

União Chinesa
A União Chinesa é a maior da

DNAP, em termos de território e popu-
lação. Está dividida em Territórios Or-
ganizados e Territórios Não Organiza-
dos. Nos Territórios Organizados
(Hong Kong e Macau), a União tem
uma faculdade, quatro escolas de en-
sino médio e duas escolas de ensino
fundamental, sendo todas credenciadas
pela Associação de Acreditação das Es-
colas, Faculdades e Universidades Ad-
ventistas do Sétimo Dia (AAA).
Nos Territórios Organizados, a maio-

ria das escolas recebe fundos governa-
mentais e elas têm sido conscientes em
procurar integrar os valores cristãos em
suas aulas, além de atenderem às exi-
gências acadêmicas do governo. Uma
vez que os membros da igreja nos Terri-
tórios Organizados não são muitos, a
maioria dos alunos não é adventista.
Essas escolas têm se tornado um dos
principais alvos para a missão, tendo em
vista que os líderes adventistas adminis-
tram escolas subvencionadas, em sua
maior parte, por fundos do governo.
Embora os Territórios Não Organi-

zados não possuam escolas denomina-
cionais oficiais, a educação adventista
está ativa nessas regiões. Muitas igrejas
mantêm escolas sem transgredir as di-
retrizes do governo utilizando os currí-
culos da Escola Internacional Griggs e
da Universidade Griggs.
Durante uma recente visita à Escola

de Ensino Médio Tai Po Sam Yuk, loca-
lizada nos Novos Territórios, um setor

de Hong Kong, os avaliadores da Asso-
ciação de Acreditação Adventista entre-
vistaram o presidente da Associação de
Pais e Mestres, que afirmou: “Esta escola
mudou meu filho, que não tinha ne-
nhum interesse nos estudos. Ele está
muito diferente agora, e eu, muito agra-
decido. É por isso que desejo contribuir
com parte da minha habilidade e meios
para ajudar esta escola que faz a dife-
rença na vida dos alunos.” Esse não é
um fato isolado, mas algo que se repete
em todos os lugares em que os professo-
res, administradores, pais e o trabalho
realizado pela igreja local são inspirados
pela missão da educação adventista. “A
Missão em Primeiro Lugar” não é visto
apenas como um lema que soa enfatica-
mente, mas como uma realidade viva
em nossas escolas, por toda a Divisão.

Missão da Mongólia
A Missão da Mongólia (MM), com

cerca de 2.000 membros, possui um
instituto de línguas e uma escola, o Co-
légio Tusgal, que significa “Reflexão”,
com classes que vão desde o jardim da
infância até o ensino médio. Licenciada
pelo governo desde 2011, a escola tem
79 alunos. Chuluunbat Rentsen, que
matriculou três netas nesta escola, afir-
mou: “A Tusgal foi estabelecida aqui
em 2009, quando oferecia apenas uma
turma do jardim de infância. Então, eu
enviei minhas netas gêmeas para essa
turma. Graças a Deus, depois de terem
terminado o jardim da infância, elas
continuaram na escola para fazer o en-
sino fundamental I. Agora, ambas estão
na 4ª série. Recentemente, eu trouxe
outra neta para Tusgal, pois seu pai
acabou de falecer, e ela está fazendo o
ensino médio. Como avó, quero educar
minhas netas da melhor maneira possí-
vel. Acredito que o Colégio Tusgal é a
escola adequada para elas, pois é segura
e pode conduzir minhas netas a um fu-
turo brilhante, não só neste mundo,
mas também na vida futura.”
Os educadores da Missão da Mon-

gólia consideram a educação adventista
um elo importante que liga a igreja a
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O
Departamento de Educação
da Divisão Norte-Americana
(DNA) atua em quatro
áreas, através das quais
busca realizar seus objetivos:

Propósito, Plano, Prática e Produto.
Essas áreas servem de estrutura para
orientar a nossa filosofia e missão, cur-
rículo, instrução e avaliação.

Mantendo nossa filosofia e mis-
são: uma cosmovisão adventista
A cosmovisão adventista adota a Bí-

blia como padrão pelo qual tudo o mais
é medido. Quatro conceitos fundamen-
tais (com o acompanhamento das ques-
tões essenciais) emergem de uma cos-
movisão bíblica e podem ser usados
como uma lente para o desenvolvi-
mento curricular adventista: CRIAÇÃO
(Qual é a intenção de Deus?), QUEDA
(Como o propósito de Deus foi distor-
cido?), REDENÇÃO (Como Deus nos
ajuda a responder?) e RECRIAÇÃO
(Como podemos ser restaurados à ima-
gem de Deus?). A DNA está usando essa

lente para tornar a cosmovisão adven-
tista visível, de acordo com os padrões
dos alunos e também para os recursos
utilizados nas salas de aula.

Filme The Blueprint
Além de tornar a cosmovisão adven-

tista visível para os alunos, procuramos
partilhá-la com os membros da igreja e
com a comunidade. O departamento
de educação da DNA colaborou com o
premiado cineasta independente, Mar-
tin Doblmeier, na produção do filme
The Blueprint (O Modelo). Lançado em
2012, esse filme que apresenta um his-
tórico da educação adventista, com du-
ração de uma hora, foi bem recebido
pelo público em geral. Estima-se que
40 a 60 milhões de pessoas em todo o
mundo tiveram a oportunidade de as-
sistir ao documentário em emissoras
públicas. A visão e a determinação de
Doblmeier para o bom êxito deste
filme têm sido inspiradoras.

Iniciativas curriculares e
pedagógicas

• ByDesign Science e Kindergarten
Stepping Stones
Dois novos programas desenvolvidos

pela DNA para a educação infantil aca-
bam de ser publicados: o ByDesign
Science para o ensino fundamental I e o
Kindergarten Stepping Stones para o jar-
dim da infância. O ByDesign Science, ela-
borado sobre uma base de investigação,
incentiva a admiração, o questiona-
mento, a colaboração e a exploração de
múltiplos recursos. O Kindergarten Step-
ping Stones, com base na crença de que o
jardim da infância é um nível de transi-
ção entre a educação infantil e o ensino
fundamental na escola, integra uma rica
variedade de literatura infantil e ativida-
des baseadas em questionamentos que
estimulam a exploração e a descoberta.

• Currículo bíblico Encounter
Em 2014, várias classes do ensino

fundamental da DNA implantaram o
programa Encounter, desenvolvido por
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escolas adventistas da Austrália, que de-
fende uma abordagem de instrução bí-
blica voltada para a mente, o coração e
a prática, em vez de uma abordagem
baseada apenas no conteúdo. Dessa
forma, os alunos têm a oportunidade
de expandir seu conhecimento bíblico,
desenvolver um relacionamento pes-
soal com Deus e se envolver no serviço
aos outros. Em última análise, a pro-
posta do programa Encounter é ofere-
cer uma abordagem relacionada à ex-
periência pessoal para o estudo da
Bíblia, usando-a como o padrão per-
feito da verdade. Sua implementação
no primeiro ano do ensino médio terá
início durante o ano letivo de 2015-
2016 e será oferecido às outras séries,
subsequentemente, nos anos seguintes.

• Currículo da Educação Infantil
A DNA está desenvolvendo três pro-

postas curriculares para a educação in-
fantil: CREATIONKids [A Criação Para
Crianças], Be Like Jesus Faith-Based

Companion [Guia Baseado na Fé – Seja
Como Jesus] e o Cobblestones Pre-kin-
dergarten Companion [Guia Caminhos
para a Educação Infantil], um guia para
o Currículo Kindergarten Stepping Sto-
nes. O currículo do CREATIONKids foi
projetado para ajudar as crianças a
aprender, a se comunicar, a manter
mente, corpo e espírito saudáveis e,
assim, crescerem seguras no amor de
Cristo e da igreja. O Be Like Jesus Faith-
Based Companion, um recurso baseado
na internet, oferece mais de 100 lições e
atividades bíblicas integradas à fé. O
Cobblestones Pre-kindergarten Compa-
nion foi projetado para auxiliar os pro-
fessores das classes infantis anteriores
ao jardim da infância (4 anos).

• Estudo PhysicalGenesis 
O departamento de educação da

DNA, em colaboração com Nico Rizzo,
da Universidade de Loma Linda, e Rob
Thomas, da Universidade La Sierra,
está coordenando um estudo sobre

saúde em toda a Divisão, denominado
PhysicalGenesis, envolvendo alunos ad-
ventistas do ensino fundamental II,
com o objetivo de identificar os com-
portamentos saudáveis e níveis de con-
dicionamento físico de crianças e ado-
lescentes em toda Divisão
Norte-Americana. Os dados do Physi-
calGenesis fornecerão informações va-
liosas sobre os hábitos de saúde e estilo
de vida que podem ser usados para in-
fluenciar as práticas de ensino e apren-
dizagem dentro da Divisão.

Ensino superior
Por mais de um século, as faculda-

des e universidades da Divisão Norte-
Americana têm proporcionado uma
educação de qualidade para centenas
de milhares de pessoas de toda a Divi-
são e de outros lugares. As matrículas
têm oscilado um pouco nos últimos
anos, devido às condições econômicas
e à queda contínua no número de alu-
nos do ensino médio na DNA. Durante
o último quinquênio, o número de alu-
nos da graduação, de forma geral, di-
minuiu ligeiramente, embora o total de
alunos da pós-graduação e da educação
de adultos tenha aumentado. Houve al-
gumas notáveis exceções, entre elas, a
Universidade La Sierra e o Pacific
Union College que mantiveram um
elevado número de matrículas em todo
o tempo.
As faculdades e universidades da

DNA têm recebido bênçãos extraordi-
nárias e alcançado notáveis realizações.
Dentre os acontecimentos singulares,
destacamos os seguintes:

• A Universidade Adventista de
Ciências da Saúde, em Orlando, na
Flórida, passou por uma mudança de
nome em 2012 (anteriormente deno-
minada Faculdade de Ciências da
Saúde do Hospital Flórida). Em 2014,
foi concluído um novo edifício com
mais de seis mil metros quadrados para
a área da pós-graduação.

• A Universidade Andrews, em Ber-
rien Springs, no Michigan, e a Univer-
sidade Griggs (anteriormente locali-
zada em Silver Spring, Maryland) se
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fundiram. Uma nova escola de educa-
ção a distância foi formada e, atual-
mente, mais de 3.000 alunos se benefi-
ciam do ensino a distância para obter
os diplomas e créditos da Universidade
Andrews. Embora a Universidade
Griggs tenha se integrado à Universi-
dade Andrews, ela ainda é reconhecida
como tendo um dos melhores progra-
mas de educação a distância nos EUA.

• O Atlantic Union College, em
South Lancaster, Massachusetts, encer-
rou suas atividades em 2012, mas es-
pera retomar as aulas no segundo se-
mestre de 2015.

• A Universidade do Canadá, em
Lacombe, Alberta, mudou seu nome
oficialmente para Universidade Bur-
man, no dia 1º de maio de 2015, em
homenagem a seus fundadores, o casal
Charles A. e Leona Burman.

• A Faculdade de Kettering, em Ket-
tering, Ohio, obteve recordes de matrí-
culas e alterou recentemente o seu sta-
tus principal, de um colégio que
concedia títulos profissionalizantes,
técnicos e preparatórios, para uma ins-
tituição que agora concede o bachare-
lado, mestrado e doutorado. Em 2015,

começou a oferecer um dos poucos
programas doutorais na área de terapia
ocupacional dos EUA.

• A Universidade La Sierra, em River-
side, na Califórnia, recebeu vários prê-
mios, entre eles, a inclusão na Lista de
Honra do Presidente pela Educação Su-
perior relacionada ao Serviço Comuni-
tário (2015), e o prêmio da Fundação
Carnegie, por sua reclassificação no
avanço do ensino em prol da comuni-
dade (uma honra concedida primeira-
mente à escola em 2008), que reconhece
a colaboração institucional com as co-
munidades locais, nacionais e globais.
Em 2013, a universidade inaugurou o
prédio da Escola de Administração Tom
e Vi Zapara, vencedor de vários prêmios,
e que custou 16 milhões de dólares.

• A Universidade de Loma Linda,
em Loma Linda, na Califórnia, lançou
recentemente, o projeto Visão 2020,
uma das maiores campanhas filantró-
picas já realizadas por uma instituição
adventista. A universidade está fun-
dando outro campus na cidade vizinha
de San Bernardino, onde irá oferecer
várias certificações em cursos técnicos
para alunos do ensino médio.

• A Universidade de Oakwood, em

Huntsville, no Alabama, deixou de ser,
a seu pedido, uma instituição da Asso-
ciação Geral e tornou-se uma institui-
ção de ensino superior patrocinada
pela Divisão Norte-Americana. A uni-
versidade realizou uma série de estudos
sobre as necessidades espirituais de
seus alunos; adquiriu duas empresas
nacionais franqueadas para aumentar
as receitas e apoiar sua missão; recebeu
condecorações de sua comissão de
acreditação, a Associação Sul de Escolas
e Faculdades; e recebeu uma doação de
2 milhões de dólares para ajudar na
construção de um centro de saúde e
bem-estar na universidade.

• O Pacific Union College, em Ang-
win, na Califórnia, comemorou seu
maior número de matrículas em 24
anos, no outono de 2013 (1.678 alu-
nos). No outono de 2014, a faculdade
registrou o maior número de matrícu-
las de alunos internos em 19 anos. É a
única faculdade ou universidade adven-
tista reconhecida como Faculdade Na-
cional de Artes Liberais pelo U.S. News
& World Report e foi classificada entre
as melhores da sua categoria regional,

Em agosto de 2012, 6.500 educadores participaram do congresso realizado pela DNA em Nashville, no Tennessee
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no Ocidente, por 17 anos consecutivos.
• A Southern Adventist University,

em Collegedale, no Tennessee, formou
recentemente seu primeiro aluno de
doutorado (Doutorado na Prática da
Enfermagem) e recebeu cerca de 70.000
dólares em doações pelo serviço cristão
prestado e pelos programas de educa-
ção para comunidades de risco nas
proximidades de Chattanooga.

• A Southwestern Adventist Univer-
sity, em Keene, no Texas, celebrou seus
120 anos de funcionamento; deu início a
um curso de formação de bombeiros,
concedendo um novo título em Ciência
do Fogo; foi destaque em um documen-
tário sobre dinossauros, preparado para
o Canal da National Geographic, e enviou
seus alunos para construir igrejas, reali-
zar exames de saúde, instalar sistemas de
purificação de água e ensinar inglês em
vários países ao redor do mundo.

• OUnion College, em Lincoln, Ne-
braska, inaugurou o Centro Krueger de
Ciência e Matemática, que contém vá-
rios laboratórios de alta tecnologia
para as áreas de ciências biomédicas,
biologia, engenharia e física, e também
mais sete laboratórios para pesquisas
dos estudantes e professores. A facul-
dade aumentou o número de bolsas de
estudo, criou novos programas de gra-
duação e acrescentou um procedi-
mento rápido para a matrícula em en-
fermagem. Os novos alunos podem se
inscrever e escolher um funcionário da
faculdade como mentor para ajudá-los
a desenvolver um plano pessoal de
crescimento espiritual.

• A Universidade Walla Walla, em
College Place, Washington, iniciou vá-
rios programas: um para piloto-médico
assistente, em colaboração com a Socie-
dade Médica de Walla Valley; o Projeto
Star, que apoia pessoas recém-libertas
da prisão; além do mestrado em minis-
tério da mídia, bacharelado em comér-
cio exterior e bacharelado com ênfase
em engenharia humanitária global.

• A Universidade Adventista de
Washington, em Takoma Park, Mary-
land, liderou a tradução da Bíblia Or-
todoxa Russa para o inglês; concluiu o

prédio de música Leroy & Lois Peters e
um centro de atividades estudantis; fez
parceria com a REACH – Escola de
Evangelismo Urbano da União de Co-
lúmbia, e teve a alegria de realizar mais
de 70 batismos, só em 2014.

Crescimento profissional
Duas conferências profissionais para

toda a DNA – a Convenção dos Profes-
sores da DNA e a Associação dos Ad-
ministradores de Escolas Adventistas
do Sétimo Dia (ASDASA)*, estão agen-
dadas para serem realizadas a cada seis
anos. Em agosto de 2012, 6.500 educa-
dores participaram da convenção da
DNA, em Nashville, no Tennessee, e em
fevereiro de 2015, a ASDASA reuniu-se
em Dallas, no Texas. Os educadores
foram grandemente estimulados e tive-
ram muitas oportunidades de renova-
ção profissional e espiritual.

Ferramentas tecnológicas
Dois grandes portais on-line foram

desenvolvidos durante este quinquênio:
o Data Roll-up e o eCertification. O
Data Roll-up consolida, em um único
banco de dados, os dados da sala de
aula (notas, frequência, informação de-
mográfica, etc.). O eCertification per-
mite que os educadores revisem on-line
seu status de certificação denominacio-
nal e determinem o que é necessário
para mudar sua certificação básica para
uma certificação profissional. Além
disso, o site da DNA, (www.adventiste-
ducation.org), revisto recentemente,
oferece recursos inestimáveis para os
professores de educação infantil, ensino
fundamental e médio, assim como para
os administradores, pastores e pais.

Credenciamento
O documento Standards for Accredi-

tation of Seventh-day Adventist Schools
[Padrões para Credenciamento das Es-
colas Adventistas do Sétimo Dia], re-
centemente revisado, aborda o com-
promisso da DNA com a contínua
melhoria na obtenção da excelência no

aprendizado do aluno. O processo de
credenciamento descrito nesse docu-
mento fornece às escolas da Divisão
Norte-Americana uma estrutura ro-
busta para o estudo dos programas e
práticas, aumento da qualidade, obten-
ção da excelência e apresentar melhores
resultados para os alunos e suas famí-
lias. O Core of Adventist Education Con-
ceptual Framework [Núcleo da Estru-
tura Conceitual da Educação
Adventista] organiza os padrões de cre-
denciamento dentro do contexto de
suas quatro áreas: Propósito, Plano,
Prática e Produto. �

Larry Blackmer,
EdD, é vice-presi-
dente da Divisão
Norte-Americana
dos Adventistas do
Sétimo Dia, em Sil-
ver Spring, Mary-
land, nos EUA.

Carol Campbell,
PhD, é diretora da
área de Educação
Fundamental para
a Divisão Norte-
Americana.

Arne Nielsen,
MEd, diretor da
área de Ensino
Médio para a Divi-
são Norte-Ameri-
cana.

Davenia Lea, PhD,
é diretora da área
de Educação Infantil
para a Divisão
Norte-Americana.

* Pela sigla em inglês.
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DSOI
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A
educação adventista na Divi-
são Sul-Africana e do Oceano
Índico (DSOI) tem enfrentado
inúmeros desafios, mas tam-
bém recebeu grandes bênçãos

durante o último quinquênio (2010-
2015). Apesar dos muitos problemas e
dificuldades, nossas instituições conti-
nuam crescendo e obtendo êxito na cria-
ção de novos programas, no desenvolvi-
mento de novos projetos e no
aproveitamento das novas oportunida-
des.
O Departamento de Educação da

DSOI é orientado por dois grandes
lemas:

Sua missão: “Ver cada professor se
tornar um ministro, e cada aluno um
candidato para o Céu.”

Sua visão: “Oferecer uma educação
adventista que prepare os alunos espiri-
tual, mental, física e socialmente para
um serviço produtivo neste mundo e
para o mundo por vir.”

A motivação para essa visão e missão
vem de Isaías 54:13: “Todos os teus filhos
serão ensinados do Senhor” (ARA)*, e
Deuteronômio 6:7: “Tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás assentado em
tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te, e ao levantar-te.”(ARA).*
Para permanecer fiel a essa visão e

missão, o Departamento de Educação
da DSOI mantém em operação 410 es-
colas, com 6.134 professores e 148.177
alunos, com um aumento de 65 escolas,
além das 345 que havia em 2009.

Planejamento da educação e
assessoria
Em junho de 2011, todos os depar-

tamentais de Educação e diretores de
escolas e universidades das Uniões da
DSOI participaram de uma Consulto-
ria de Educação que marcou o ritmo
para o desenvolvimento no quinquê-
nio. Entre os facilitadores, esteve pre-
sente o diretor associado de Educação
da Associação Geral e representante da
DSOI, Hudson E. Kibuuka. Os outros

facilitadores vieram da própria Divisão,
representando outras instituições,
como a Adventist Risk Management and
Treasury (Administração Adventista de
Riscos e Tesouraria).

Novas escolas
O número de membros da igreja na

DSOI continua aumentando. A grande
quantidade de crianças e adultos jovens
que desejam obter uma educação ad-
ventista tem estimulado a necessidade
de construir novas igrejas e escolas. O
Maranatha Volunteers International,
uma organização sem fins lucrativos,
com a ajuda de voluntários, atendeu a
essa necessidade de construção de esco-
las em toda a Divisão. Por exemplo, du-
rante os trinta anos da guerra civil,
nossas Uniões de língua portuguesa
(Moçambique e Angola) não tinham
nenhum sistema de educação adven-
tista organizado. Em 2012, Nova Espe-

Educação
Adventista:
Uma Jornada
Inspiradora
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ranza e Liberdade, em Moçambique,
foram as primeiras escolas a serem cre-
denciadas, e ambas foram construídas
pelo projeto Maranatha.
A União de Botsuana construiu sua

segunda escola adventista de ensino
fundamental e médio – a Escola Ad-
ventista Mogoditshane. Depois, cons-
truiu também a Escola Adventista Em-
manuel, a segunda escola de ensino
fundamental I. Ambas pertencem à As-
sociação Sul de Botsuana.

Em 2011, o governo do Zimbábue,
impressionado com o que as nossas es-
colas têm realizado, transferiu dez esco-
las para Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Mais desenvolvimento – Projetos
para a construção de edifícios
maiores
A Universidade Adventista Zurcher,

em Madagascar, concluiu a construção
de um edifício para a biblioteca e outro
para a Ciência da Computação. A Uni-

versidade Solusi, em Bulawayo, no
Zimbábue, finalizou o complexo da Fa-
culdade de Administração. A Universi-
dade Rusangu, em Monze, no Zâmbia,
construiu edifícios novos e modernos.
O Seminário Adventista de Moçambi-
que, em Beira, Moçambique, estava
condenado, tanto pela igreja como pelo
governo de Moçambique, devido ao es-
tado precário de suas construções de
madeira. O projeto Maranatha Volun-
teers International atendeu a essa neces-
sidade e construiu salas de aula, dormi-
tórios, escritórios e um refeitório,
inclusive com a instalação dos equipa-
mentos para a cozinha.

Novos programas acadêmicos
Em 2013, foi inaugurada a Escola de

Inglês Huambo, em Huambo, Angola,
pelo Dr. Richard Sithole e sua esposa. A
Universidade de Solusi atualizou seus
cursos de graduação ao nível ade-
quado, a fim de cumprir as exigências
do governo, estabeleceu também diver-
sos centros de ensino no Zimbábue e
planeja expandi-los aos países vizinhos.

Programas missionários e evan-
gelísticos
A série evangelística “Luanda Para

Cristo” foi realizada em Luanda, An-
gola, em setembro de 2013, com a par-
ticipação dos obreiros da DSOI. O di-
retor do Departamento de Educação da
DSOI pregou na Igreja Antonov, em
Luanda. Como resultado do evange-
lismo realizado em Antonov, 37 pes-
soas foram batizadas.

Bolsas de estudo
A DSOI e suas Uniões e instituições

continuam a fornecer bolsas de estudo
para professores e administradores que
fazem pós-graduação. A cada ano, a
DSOI patrocina cerca de 200 funcioná-
rios que estudam na Universidade Ad-
ventista da África, (Quênia), na Facul-
dade de Helderberg (África do Sul) e
em outras instituições dentro da Divi-
são. A Associação Geral também tem
concedido bolsas de estudo para alunos
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Pratos plásticos e brinquedos de madeira feitos em aulas práticas pelos alunos do
Eastern Gate Academy, em Botsuana. 

Líderes locais seguram o cheque entregue à Escola Helderberg de Ensino Fundamental
I, na África do Sul, por manter um extenso período de acreditação.
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do Instituto Adventista Internacional
de Estudos Avançados (Filipinas).

Renovação da acreditação de
instituições
Cinco instituições de ensino supe-

rior da DSOI foram avaliadas pela As-
sociação de Acreditação das Escolas,
Faculdades e Universidades Adventistas
do Sétimo Dia (AAA), com os seguin-
tes resultados: foi prorrogado o status
de candidatura para a Universidade
Rusangu, no Zâmbia, e as seguintes
instituições receberam a continuação
do credenciamento regular até as datas
para elas indicadas: Universidade So-
lusi, no Zimbábue (2016); Universi-
dade Adventista Zurcher, em Madagas-
car (2016); e a Faculdade Helderberg,
na África do Sul (2018). A Universi-
dade Adventista de Moçambique vai
receber a visita da AAA em seu cam-
pus, no próximo quinquênio.
Quatro escolas estão em busca do

credenciamento, com a intenção de al-
cançarem o status de instituições aptas
à concessão de diplomas: Universidade
Adventista do Malaui, em Ntcheu, Ma-
laui; Universidade Adventista de An-
gola, Mbongo, Angola; Escola de Enfer-
magem Maluti, em Mapoteng, Lesoto;
e Escola de Enfermagem de Kanye,
Kanye, em Botsuana. O processo conti-
nuará no próximo quinquênio.

Incentivos especiais
Algumas das escolas mais antigas da

DSOI estão em países da África Cen-
tral, onde teve início a obra missionária
da igreja. Esses edifícios se deteriora-
ram e necessitam de reforma ou substi-
tuição. Tendo em vista as exigências do
AAA por uma infraestrutura de quali-
dade, muitos deles já foram reforma-
dos, o que resultou na concessão de
prazos mais longos de acreditação. Para
que houvesse uma motivação contínua
na implementação das melhorias, em
2005, a Comissão Administrativa da
DSOI (ADCOM) votou que, a partir de
janeiro de 2006, haveria um incentivo

financeiro de 1.000 dólares para cada
escola que recebesse a acreditação por
pelo menos quatro anos.
Infelizmente, isso não foi concreti-

zado. No entanto, algumas escolas e
universidades continuaram a se desta-
car em seu credenciamento, desafiando
o Departamento de Educação da DSOI
a fazer uma nova visita e, posterior-
mente, executar o voto. Um total de 19
escolas receberam 1.000 dólares para
manterem uma melhoria contínua.

Eventos especiais internacionais
De 27 julho a 4 de agosto de 2012, a

DSOI sediou a Conferência sobre os
Fundamentos Bíblicos, em Bloemfon-
tein, África do Sul. Quatrocentos parti-
cipantes e 15 palestrantes estiveram pre-
sentes. As palestras centralizaram-se em
como atingir os objetivos da educação
adventista, e os apresentadores desafia-
ram os participantes a fundamentarem
seu trabalho na Palavra de Deus e terem
Jesus como o Modelo de sua vida.

Doze diretores de faculdades e uni-
versidades da DSOI participaram da
Conferência Internacional para Direto-
res de Faculdades e Universidades, em
Silver Spring, Maryland, nos EUA, em
março de 2014. Em abril cerca de 600
professores do Zimbábue participaram
da Convenção Nacional para Professo-
res, em Tshipise, Mesina, África do Sul,.
Além disso, em agosto de 2014, dezes-
sete participantes da DSOI assistiram à
Conferência Internacional sobre a Bí-
blia e a Ciência, em St. Georges, Utah,
nos Estados Unidos.

Eventos especiais nas escolas
• Dia da Herança, África do Sul – O

Colégio Helderberg celebra sua diversi-
dade, todos os anos, em 24 de setembro
– o Dia da Herança. Os alunos, profes-
sores e convidados assistem e partici-
pam de uma celebração cheia de cores,
música, poesia e histórias que represen-
tam suas diferentes origens culturais.
Essa celebração é seguida de uma feira
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Comemoração do "Dia da Herança", 24 de setembro, no Helderberg College, África do Sul.

D I V I S Ã O  S U L — A F R I C A N A     

Revista da Educação Adventista • 38: 2015 http:// jae.adventist.org 



de alimentos, onde são expostos os pra-
tos preparados pelos grupos culturais.

• União da África do Sul – Celebra-
ção pelos 120 anos do Colégio Helder-
berg – O ano de 2013 marcou os120
anos de fundação do Colégio Helder-
berg, sob a liderança de E. B. Miller,
que veio do Colégio de Battle Creek.
Ex-alunos de todo o mundo participa-
ram das atividades relacionadas a essa
data, realizadas em conjunto com as
solenidades de formatura do final de
semana, no início de dezembro.

Respostas às orações
• Testemunho de uma professora –

No Zimbábue, professores não adven-
tistas foram contratados para conse-
guirmos manter as escolas de nossas
igrejas em funcionamento, devido à
fuga de capital humano ocorrida em
todo o país, há alguns anos. Durante
esse período, muitos professores e pro-
fissionais de outras áreas, que busca-
vam melhores oportunidades econô-
micas, migraram para os países
vizinhos e de além-mar. Uma profes-
sora da Igreja da Fé Apostólica conver-
teu-se ao adventismo, depois que pas-
sou a trabalhar em nossa escola. Ela
afirmou que, no início, havia abraçado
o estilo de vida adventista porque fazia
parte da cultura da escola. No entanto,
os colegas professores e os alunos
foram tão amigáveis que essa atitude
tocou seu coração e a ajudou a remo-
delar sua vida.
Como resultado das iniciativas de

reavivamento e reforma da igreja, a
vida espiritual de nossos campi conti-
nua crescendo. Por meio do evange-
lismo realizado no campus e pelo teste-
munho pessoal dos professores, cerca
de 4.000 estudantes são batizados
anualmente em nossas escolas.

• Advent College – Esse colégio uni-
versitário, situado numa das Ilhas
Maurício, atingiu o nível de excelência
em todos os seus programas. Os “Fru-
tos do Espírito”, descritos em Gálatas
5:22, 23, foram pintados nas paredes
dos edifícios e no muro de tijolos para
serem incorporados pelos alunos e

aplicados em sua vida pessoal. Os fun-
cionários e os alunos criaram um “jar-
dim de oração” ao lado do riacho que
passa pela escola, e vão ali constante-
mente para orar e desfrutar da brisa
suave daquele lugar.

• Projeto de livros didáticos da Safe-
liz – A Divisão agradece à Casa Publi-
cadora Safeliz, na Espanha, pela produ-
ção de livros didáticos na área de
religião, para as escolas da DSOI. Foi
por meio de uma oração respondida
que esse sonho finalmente se tornou
realidade. Sob a orientação de seu dire-
tor, pastor Mário Martinelli, e da Profa.
Mirta Citera, os livros didáticos já
foram entregues às Uniões da África do
Sul e do Zimbábue. A DSOI aguarda
outras colaborações para garantir a en-
trega dos livros didáticos às demais
Uniões em um futuro próximo.

Desafios da Educação Adventista
na DSOI

• Aumento no número de matrículas
– A igreja está crescendo rapidamente, e
como há muitos que procuram o aper-
feiçoamento por meio da educação ad-
ventista, as salas de aula ficam superlo-
tadas. Essa é uma bênção e um desafio.
A DSOI continua enfatizando a necessi-
dade de manter instalações adequadas e
pessoal adventista qualificado.

• Escassez de professores adventistas
qualificados – A maioria dos alunos e
professores de nossos campi não per-
tence à fé adventista. Como resultado, é
necessário um esforço constante para
criar um ambiente saudável em cada
campus e garantir que as várias formas
de comportamento reflitam os valores
adventistas.

• Efeitos do HIV/AIDS –- Embora a
taxa de infecção por HIV/AIDS tenha
diminuído, a doença continua a matar
crianças e adultos jovens, deixando os
órfãos a se defenderem sozinhos. Muitas
das nossas escolas alimentam e educam
esses órfãos, o que pressiona ainda mais
os limitados recursos das instituições.

• Barreiras de linguagem – A DSOI
continua a enfrentar desafios para alcan-
çar seu público, devido ao uso comum
de suas três principais línguas – inglês,
francês e português, tornando difícil e
dispendiosa a troca de informações im-
portantes e currículos entre as Uniões.

Planos para o Próximo
Quinquênio (2015-2020)

• Acreditação de mais escolas, com o
objetivo de garantir pessoal, infraestru-
tura e programas acadêmicos de alta
qualidade. O objetivo do Departa-
mento de Educação da DSOI é permitir
que somente escolas que receberam
acreditação plena sejam identificadas
como escolas adventistas.

• Incentivar as instituições a assina-
rem a REVISTA DA EDUCAÇÃO AD-
VENTISTA para que cada biblioteca
escolar e cada professor receba um
exemplar, estimulando assim os profes-
sores a lerem a publicação.

• Estimular os educadores a integra-
rem as lições da Bíblia com as expe-
riências da vida.
• Exigir que os administradores das

escolas desenvolvam e implementem
Planos Mestres Espirituais para suas
instituições.
• Insistir com as instituições para

que estabeleçam indústrias viáveis e
programas de estudo e trabalho a fim
de permitir que os alunos e as escolas
se tornem autossustentáveis e vendam
os produtos para a sua comunidade. �

Ellah Kamwendo,
EdD, é Diretora de
Educação para a
Divisão Sul-Afri-
cana e do Oceano
Índico dos Adven-
tistas do Sétimo
Dia, em Pretória,
na África do Sul.
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* Os textos creditados à ARA são da versão
Almeida Revista e Atualizada no Brasil, 2ª edição.
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D
urante os últimos cinco
anos, a educação adventista
na Divisão Sul-Americana
(DSA) recebeu muitas bên-
çãos. Olhando para trás, po-

demos ver como o Senhor nos guiou
em cada plano e em cada projeto, do
início ao fim. Experimentamos real-
mente as bênçãos de Deus, ao procu-
rarmos cumprir a missão que nos foi
confiada.
Ellen White descreve bem o objetivo

da educação adventista: “Uma vez que
Deus é a fonte de todo o verdadeiro co-
nhecimento, é, como temos visto, o
principal objetivo da educação dirigir a
mente à revelação que Ele faz de Si pró-
prio.” (Educação, p. 16).
Entre os principais projetos desen-

volvidos durante este quinquênio, estão
estes a seguir: campanhas de matrícu-
las, encontros para diretores e capelães
de internatos e para diretores de uni-
versidades; intercâmbio de professores

universitários; encontro de pesquisa
científica; programas de TV em espa-
nhol e português; educação a distância;
desenvolvimento do Sistema de Gestão
Educacional Adventista, bem como o
desenvolvimento de livros didáticos di-
gitais e treinamento de professores do
ensino médio sobre o uso de tablets.
A educação adventista também par-

ticipou da Feira Internacional de Edu-
cação que contou com mais de 15.000
participantes e 180 exposições de em-
presas internacionais dirigidas à área
da educação. Também estamos anima-
dos com o progresso no desenvolvi-
mento de referenciais curriculares para
a educação adventista, começando com
o Brasil e expandindo-se para os de-
mais países da DSA.

Campanhas de matrículas
Todos os anos, o Departamento de

Educação da DSA organiza campanhas
de matrículas que complementam ou-
tras atividades escolares. No Brasil, o
processo de matrícula foi centralizado,

como resultado da criação do Portal da
Educação Adventista pela web.

Encontros para diretores e
capelães de internatos
O Primeiro Encontro Bienal da DSA

para Diretores e Capelães de Internatos
ocorreu em 2011. Um dos objetivos da
reunião foi destacar o trabalho desses
importantes funcionários, além do fato
de ajudá-los a se sentirem parte da
equipe da educação adventista em todo
o território Divisão.

Concílios de educação e encontro
de diretores de universidades
O Departamento de Educação da

DSA realiza reuniões anuais com seus
diretores de educação e diretores de
universidades. Mais de 200 participan-
tes estiveram presentes em cada um
dos eventos realizados no Brasil, Peru e
Chile, nos quais foram apresentados
temas como: “Gestão e Pesquisa”,
“Identidade e Missão” e “Cada Aluno,

Cultivando 
a Esperança em
uma Nova Geração

E D G A R D  L U Z

DSA
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um Discípulo”.
Em 2012, nossas 16 escolas de en-

sino superior assinaram acordos inte-
rinstitucionais que facilitaram a intera-
ção com o Departamento de Educação
dos diferentes países. Outros destaques
dos encontros incluíram o agenda-
mento de um concílio para professores
da DSA e de várias outras Divisões,
bem como a assinatura de acordos bila-
terais entre as universidades.

Intercâmbio de professores
Outro projeto inovador implemen-

tado neste quinquênio foi um pro-
grama de intercâmbio docente intradi-
visão, abrangendo nossas instituições
de ensino superior, por meio do qual,
cada escola recebeu um ou mais profes-
sores de outro país. Isso proporcionou
uma rica experiência para as institui-
ções anfitriãs, bem como para os pro-
fessores, que puderam compartilhar e
adquirir novos conhecimentos, expe-
riências e descobertas.

Iniciativas de pesquisa
Uma vez que a pesquisa patrocinada

por instituições de ensino superior gera
informação e conhecimentos impor-
tantes, contribuindo para a tomada de
decisões sábias, criamos um comitê de
pesquisa da DSA que irá estabelecer a
política e tomará medidas para incenti-
var os projetos de pesquisa que promo-
vam a missão da Igreja e contribuam
para o desenvolvimento da sociedade.
Entre seus objetivos, estão os seguintes:
criar políticas de pesquisa, estabelecer
redes interinstitucionais, promover re-
lacionamentos e capacitação; estabele-
cer linhas de pesquisa e um banco de
projetos; realizar projetos em áreas de
interesse comum; criar canais para a
difusão dos resultados das investiga-
ções e manter atualizadas as bases de
dados da pesquisa que foi conduzida.
Durante o último quinquênio, mui-

tos eventos importantes foram organi-
zados pela DSA: O Concílio Sul-Ame-
ricano de Administração e Investigação
da Pesquisa, (Concílio Quinquenal de

Educação), realizado em 2012, com a
apresentação e discussão dos seguintes
temas: estratégias de ensino, integração
da fé e do ensino, gestão escolar, educa-
ção básica, finanças e investigação cien-
tífica institucional. Além desses, outros
concílios de pesquisa serão organizados
pelas instituições de ensino superior da
DSA, sob a coordenação do Departa-
mento de Educação da Divisão.
Em 2013, o encontro anual de edu-

cação da DSA, que teve como tema
“Identidade e Missão”, foi realizado no
Peru, onde ocorreu também o primeiro
encontro colaborativo com a Divisão
Interamericana.

Programa de avaliação: PAAEB
e PAEE
O Programa Adventista de Avaliação

da Educação Básica (PAAEB) e o Pro-
grama Adventista de Avaliação da Edu-
cação (Proyecto Adventista de Evalua-
ción Educativa, ou PAEE, em espanhol)
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Reunião de abertura do Encontro de Diretores de Educação e Administradores de Instituições Universitárias, realizado em Ñaña, no Peru, em 2013.
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são programas que avaliam o desempe-
nho das escolas na rede de educação da
Divisão e ajudam os administradores a
descobrirem estratégias para ajudar as
escolas a identificarem suas deficiên-
cias.
Começamos em 2011 com uma

única avaliação no Brasil para os alu-
nos do 5o ano. No ano seguinte, alunos
do 9º ano do ensino fundamental
foram incluídos nas áreas de linguagem
e matemática. Em 2014, o programa foi
ampliado para incluir alunos do pri-
meiro, do segundo e do terceiro ano do
ensino médio (envolvendo todas as
matérias).

• Um total de 315 escolas participa-
ram da avaliação inicial no Brasil.

• 12.000 alunos (do 5º ano) partici-
param em 2012.

• 26.000 alunos (5o e 9o anos) parti-
ciparam em 2013.

• 36.000 alunos (5o, 9ºanos, e o 2º
ano do ensino médio) participaram em
2014.
Até o momento, os grupos de ava-

liação, compostos por dois ou três in-
vestigadores cada um, concentraram-se
em áreas como a identificação das ne-
cessidades acadêmicas e de avaliação,
com o objetivo de elaborar e imple-
mentar projetos de pesquisa, desenvol-
ver instrumentos de avaliação, impri-
mir e distribuir avaliações, criar
tutoriais de formação de professores e
apresentar relatórios produzidos pelas
equipes de avaliação. Em 2013, a avalia-
ção-piloto foi realizada nos países de
língua hispana; em 2015, foram acres-
centados mais dois membros à equipe
de avaliação, e o projeto continua em
andamento.

Programas de TV
O programa semanal intitulado

Educação (Educación, em espanhol) foi
lançado no início de 2011, seguido por
uma versão em espanhol no final desse
mesmo ano. Os programas também
são disponibilizados pelas redes sociais
via Facebook e Twitter.

Novos cursos
A Divisão Sul-Americana recebeu

recentemente a aprovação do Comitê
Internacional de Educação da Igreja
para implementar seu novo programa
de processo de aprovação próprio para
a maioria dos programas de graduação,
o que facilitará uma aprovação mais rá-
pida de novos cursos e assegurará que
nossas escolas continuem focadas na
missão e permaneçam competitivas
com as instituições do Estado, man-
tendo sua alta qualidade. As visitas lo-
cais para proposta de novos cursos de
graduação em Teologia, Medicina e Li-
cenciatura, bem como todos os graus
de pós-graduação, continuarão sendo
aprovados pelo IBE e IBMTE.
Cada instituição identifica os novos

cursos desejados e inclui essa informa-
ção nos relatórios apresentados du-
rante as avaliações institucionais para a
Associação de Acreditação das Escolas,

Faculdades e Universidades Adventista
do Sétimo Dia (AAA), para o Comitê
Internacional de Educação (IBE) ou
para a Comissão Internacional de Edu-
cação Ministerial e Teológica (IBMTE).
Após as visitas de avaliação, cada escola
recebe um feedback e faz as mudanças
necessárias, dentro do prazo estipu-
lado. Um relatório final é enviado para
a IBE/IBMTE/AAA para sua confirma-
ção e para ser registrado por essas co-
missões. Até agora, 11 programas, em
cinco campi, foram avaliados em diver-
sas áreas, como a Tecnologia da Infor-
mação, Engenharia Financeira, Arqui-
tetura e Educação Física.

Iniciativas do Comitê Criacionista
Durante o último quinquênio, a

DSA desenvolveu várias iniciativas para
aumentar o apoio ao criacionismo. Re-
centemente, o Departamento de Edu-
cação da Divisão assinou um acordo de

38

Delegação da Divisão Sul-Americana que assistiu ao Congresso Internacional sobre a
Bíblia e a Ciência, realizado em St. George, Utah, EUA, em 2014. Foto tirada no dia em
que o grupo foi conhecer o Grand Canyon, no Colorado. 
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colaboração com a Sociedade Criacio-
nista Brasileira (SCB), o que resultará
em maior apoio à SCB, em prol das ati-
vidades colaborativas. Em agosto de
2014, a Divisão enviou 50 delegados
(mais de três delegados de cada facul-
dade e universidade) para a Conferên-
cia Internacional sobre Bíblia e Ciência:
Confirmando a Criação, em St. George,
Utah, nos EUA.
Em todo o território da Divisão, o

Departamento de Educação da DSA or-
ganizou uma variedade de cursos, en-
contros e miniconcílios sobre o tema da
criação. O Departamento apoiou tam-
bém a produção do filme Criação e pla-
neja distribuir mais de 260 mil cópias
do DVD em toda a rede educacional da
Divisão. Por fim, o livro História da
Vida, que já conta com várias edições
em português, também estará disponí-
vel em espanhol durante o ano de 2015,
com uma tiragem estimada de 650.000
exemplares. Esse livro será distribuído a
todos os alunos das escolas de ensino
fundamental e médio da DSA.

Educação a distância
Um grande número de membros da

igreja escolhe a educação a distância
por inúmeras razões, tais como a
guarda do sábado, questões financeiras,
necessidade de trabalhar enquanto es-

tuda e a falta de instituições de alta
qualidade mais perto de onde moram.
Assim, o objetivo da DSA é começar a
oferecer cursos on-line no Brasil, em
2016, e, em seguida, expandir o ensino
a distância para todo o continente sul-
americano.

Sistema de Gestão Educacional
Adventista e Treinamento de TI
Em 2010, a Divisão aprovou, por

meio de voto, a criação de um sistema
único de tecnologia integrada para suas
instituições de ensino superior, o que
beneficiará um grande número de ser-
viços como: secretaria, finanças, biblio-
teca, filantropia, pesquisa, sistemas de
emergência, e muito mais. Além disso,
devido ao rápido avanço da tecnologia,
a DSA buscará maneiras de incorporar
tecnologias de informação e comunica-
ção em todas as instituições de sua rede
de ensino para garantir que os profes-
sores se mantenham atualizados nessas
áreas.
Em apoio a essa iniciativa, estamos

proporcionando aos nossos professores
um curso on-line de TI. Cerca de 200
professores das maiores Uniões brasi-
leiras já participaram do treinamento;

um segundo grupo de 200 professores
brasileiros e hispanos irá concluir o
curso em novembro de 2015.

Treinamento virtual para
educadores
Durante o ano de 2015, o Departa-

mento de Educação da DSA pretende
oferecer aos seus professores uma va-
riedade de tópicos de treinamento em
serviço, em um ambiente virtual de
aprendizagem. Isso incluirá a integra-
ção da área de Educação com a TI para
os professores do nível fundamental, a
coordenação do Programa Adventista
de Avaliação da Educação Básica
(PAAEB) e o Programa Adventista de
Avaliação da Educação (PAEE) para
coordenadores da União, dos campos e
escolas, bem como um treinamento
para diretores de escolas, oficinas de
educação para crianças e oficinas de
criacionismo.
Em 2015, cerca de 15.000 professo-

res de todos os campos da DSA partici-
param do Congresso Sul-Americano
On-line de Professores, em comemora-
ção aos 120 anos da educação adven-
tista na América do Sul. O congresso
também incluiu treinamento de forma-
ção contínua para professores em di-
versas áreas do ensino fundamental e
médio.
Agradecemos a Deus as bênçãos der-

ramadas sobre a Divisão Sul-Americana
durante este quinquênio e estamos cer-
tos de que Ele tem abundantes bênçãos
reservadas para o futuro. Queremos
continuar nos colocando nas mãos do
Doador da vida para que Ele nos use de
acordo com a Sua vontade. �

Edgard Luz, ML, é
diretor de Educação
para a Divisão Sul-
Americana da
Igreja Adventista
do Sétimo Dia, em
Brasília, no Brasil.
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Momento em que autoridades da Universidade Peruana Unión e Universidade Interna-
cional da Ásia Pacífico assinam um convênio de cooperação mútua em 2013.

 E R I C A N A
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A
educação adventista na Divi-
são Sul-Asiática (DAS), à qual
pertencem a Índia, Nepal,
Butão e Ilhas Maldivas, teve
início há 120 anos, com ape-

nas um aluno e um professor, em Kol-
kata, a antiga Calcutá, na Índia. Hoje,
na DAS, a igreja administra 356 escolas
que oferecem a educação adventista
desde o jardim de infância até o ensino
médio, 10 escolas profissionalizantes
que oferecem programas na área de pa-
ramédicos e enfermagem, oito faculda-
des e uma universidade. Até o final de
2014, o número de matrículas em todos
os níveis chegou a 205.891, com 9.896
membros do corpo docente.
A grade curricular nas escolas ad-

ventistas da DAS não se centraliza ape-
nas em oferecer o melhor na aquisição
de conhecimentos, habilidades, atitu-
des e capacidades pertinentes a cada
nível, mas também no desenvolvi-
mento harmonioso das habilidades fí-

sicas, morais, espirituais e sociais dos
alunos, a fim de que eles se tornem par-
ticipantes ativos e responsáveis na so-
ciedade. Sendo essa uma de suas prin-
cipais prerrogativas, a educação
adventista no sul da Ásia utiliza uma
abordagem de educação integral para a
edificação do caráter tanto para esta
vida como para a eternidade.
O quinquênio 2010-2015 foi um

tempo de mudança e crescimento para
o sistema educacional na Divisão Sul-
Asiática, em que algumas escolas se tor-
naram colégios de ensino médio. O rá-
pido crescimento do número de
matrículas (ver gráficos a seguir),
apoiado por políticas educacionais efi-
cazes, está alcançando as metas estabe-
lecidas pelas Uniões e pela Divisão.
Embora todas as nossas escolas sirvam
como meios para testemunhar o que
Deus pode fazer por todos os alunos e
professores, nossos internatos se desta-
cam por sua eficácia em levar os alunos
a um maior compromisso e maturi-
dade espiritual.

Ensino superior
Neste último quinquênio, a educa-

ção superior adventista na Índia obteve
uma grande honra e alcançou uma
conquista significativa. Durante anos, a
Faculdade Spicer Memorial, em Pune,
na Índia, tem sido a principal institui-
ção de ensino superior a enviar os que
nela se formam para toda a Divisão e a
muitas outras partes do mundo. Mui-
tos deles ocupam cargos elevados na li-
derança da igreja, na Associação Geral,
em várias universidades e Divisões da
África e da Ásia, e têm causado um im-
pacto significativo em organizações in-
ternacionais. Mas a faculdade tem lu-
tado contra o desafio de não ser
plenamente reconhecida pelo sistema
universitário governamental. Corrigir
essa situação e garantir que a Facul-
dade Spicer ocupe o seu lugar de di-
reito entre as mais ilustres universida-
des do país tem sido, por muitos anos,
a oração dos adventistas em toda Índia.

Conduzindo
Crianças e Jovens
ao Criador

G O L L A K O T I  N A G E S H W A R  R A O
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A faculdade e sua diretoria trabalharam
ativamente para que isso se tornasse
uma realidade e, no ano passado,
quando a Faculdade comemorou o seu
99º ano de funcionamento, o Senhor
ouviu as orações de Seu povo: a Spicer
finalmente obteve a autorização para
funcionar como uma universidade au-
tossustentável. A partir de agora, ela

está livre para implementar seu próprio
currículo e oferecer seus próprios di-
plomas sem quaisquer problemas
quanto à observância do sábado ou in-
terferência na filosofia educacional da
instituição.
Outra instituição da Divisão que

tem feito grandes avanços é a Faculdade
METAS, em Surat, uma cidade bastante

movimentada, ao norte de Mumbai. A
escola vem oferecendo cursos de Enfer-
magem, Formação de Paramédicos, Ad-
ministração de Empresas e Ciência da
Computação. Além disso, durante o úl-
timo quinquênio, a faculdade deu um
importante passo para compartilhar
suas bênçãos com as demais áreas da
Divisão. A Faculdade METAS usou seus
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Faculdade Adventista METAS, em Surat, na Índia.
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recursos financeiros, acadêmicos e ad-
ministrativos para administrar outras
duas faculdades, uma em Ranchi, na
parte norte da Índia, e outra em Nuz-
vid, no leste. As três instituições têm
fortalecido grandemente essas regiões
onde a igreja tem uma forte representa-
tividade em número de membros.
A Faculdade Lowry Memorial, em

Bangalore, que começou a oferecer o
mestrado em Enfermagem, é a única
faculdade dispensada dos exames aos
sábados pelo Conselho/Senado da Uni-
versidade da Índia.
Embora o nosso sistema de ensino

tenha experimentado grande cresci-
mento e abundantes bênçãos, as escolas
e faculdades necessitam das orações da
igreja em todo o mundo para que pos-
sam funcionar e cumprir o propósito
da educação adventista sem que haja
qualquer perda de seu núcleo filosófico.
O Departamento de Educação da

DAS promove frequentemente a Aná-
lise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fra-
cos, Oportunidades e Ameaças). Uma
dessas análises, feita mais recente-
mente, apresentou os seguintes resulta-
dos:

• Pontos Fortes: Filosofia adventista

de educação, cultura e estilo de vida
adventista no campus; programas aca-
dêmicos fortes com profissionais quali-
ficados; manutenção e crescimento es-
piritual.

• Pontos Fracos: Infraestrutura pre-
cária; falta de uma equipe adventista
totalmente capacitada e comprome-
tida; grande número de alunos não ad-
ventistas; excesso de funcionários em
algumas instituições e baixo número de
matrículas na faculdade.

• Oportunidades: Uso de bens de
capital para desenvolver um sistema
educacional de nível mundial; expandir

50

Participantes do Concílio de Administradores de Instituições Educacionais da União Central-Sul da Índia, realizado em Bangalore, em 2013.
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ximo quinquênio, a DAS planeja pro-
mover mais três faculdades ao nível de
universidade e garantir que haja pelo
menos uma escola adventista em cada
distrito da Índia, Nepal e Butão. Cre-
mos que Deus nos deu a missão de ir
em busca desses objetivos e garantirá o
seu sucesso, por Sua providência e
graça. �

Gollakoti Nages-
hwar Rao, PhD, é
Diretor de Educa-
ção da Divisão Sul-
Asiática dos Adven-
tistas do Sétimo
Dia em Hosur,
Tamil Nadu, na
Índia.
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mais amplamente o nosso testemunho
sobre as dimensões morais e espirituais
em relação à educação adventista; am-
pliar as oportunidades educacionais
para o grande número de adventistas
economicamente desfavorecidos em
nosso território.

• Ameaças: Perspectiva de que as es-
colas possam ser forçadas a fechar de-
vido à inadequação da infraestrutura;
possível perda de terras disponíveis
pela insuficiência de planejamento e
falta de uso adequado; efeito adverso
nos campi devido ao baixo número de
matrículas de alunos adventistas e
apoio limitado ao corpo docente; pos-
sibilidade de várias universidades/orga-
nizações afiliadas interferirem em
nosso programa e/ou filosofia de edu-

cação, e a possibilidade de perder privi-
légios com relação às aulas e exames
aos sábados.
Apesar de todos os altos e baixos da

educação adventista no sul da Ásia,
agradecemos a Deus tudo o que foi rea-
lizado através do sistema escolar deno-
minacional na Divisão. Ao reafirmar-
mos nosso compromisso com a igreja e
seu sistema educacional, nosso firme
objetivo é alcançar o ideal de Deus para
todos os alunos adventistas fornecendo
uma infraestrutura de qualidade e pro-
fessores dedicados em cada instituição
educacional da igreja.
A Divisão Sul-Asiática dá grande

ênfase à ideia de que a educação adven-
tista é essencial para a missão da igreja.
Oportunidades e desafios continuam a
nos inspirar a fazer o nosso melhor,
com a ajuda de Deus. Durante o pró-

Momentos de oração na escola Secundária de Hosur, na Índia.

 A S I Á T I C A
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A
Divisão Sul-Asiática do Pací-
fico (DSAP) compreende as
regiões de Bangladesh, Bru-
nei, Darussalam, Camboja,
Indonésia, Laos, Malásia,

Myanmar, Filipinas, Singapura, Sri
Lanka, Tailândia, Timor-Leste, Vietnã e
Paquistão. O Departamento de Educa-
ção da DSAP supervisiona aproxima-
damente 13% das instituições de en-
sino da igreja no mundo, com 864
escolas de ensino fundamental, 115 es-
colas de ensino médio e 20 escolas de
ensino superior. As 999 escolas da
DSAP empregam 7.758 professores que
se dedicam ao ensino de 103.158 alu-

nos de todos os níveis, desde o mater-
nal até a pós-graduação.
A igreja investe quantias enormes de

recursos em termos de financiamento e
de pessoal para a formação dos jovens,
de acordo com a declaração de Ellen
White de que “nada é de maior impor-
tância do que a educação de nossas
crianças e jovens” (Conselhos aos Pro-
fessores, Pais e Estudantes, p. 165).

Crescimento em tamanho e em
números
O último quinquênio (2010-2015)

demonstra o crescimento do sistema
educacional da DSAP. A Tabela mostra
como foi esse crescimento. Houve um
aumento no número de escolas e no nú-
mero de pessoal em nossas instituições,
mas as matrículas diminuíram de forma
bastante acentuada entre 2010 e 2014.

Visitas de acreditação e
batismos
Neste último quinquênio, o Depar-

tamento de Educação recebeu, em

média, 31 visitas de acreditação por
ano, sendo 26 visitas para as escolas de
ensino médio e cinco para as faculda-
des e universidades. Nossas escolas tive-
ram uma média de 4.463 batismos a
cada ano, com um total de 22.313 alu-
nos batizados entre 2010 e 2014.

Seminários, congressos e
convenções
Durante este último quinquênio, a

DSAP realizou cinco convenções regio-
nais para professores nas várias Uniões
em seu território. As três Uniões das Fi-
lipinas realizaram uma convenção em
cada uma delas; as duas Uniões da In-
donésia realizaram uma na Universi-
dade Adventista da Indonésia, em Ban-
dung, Java Ocidental, na Indonésia; e a
União do Sudeste Asiático organizou
outra convenção para as Uniões próxi-
mas (Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka e
os países da União do Sudeste Asiático)

Grandes 
Desafios, Maiores
Oportunidades!

LAWRENCE L. DOMINGO e  C A N A D I A N  Z .  P A N J A I T A N

“NEle estão escondi-
dos todos os tesouros da
sabedoria e do conheci-
mento.”

(Colossenses 2:3, NVI. )*
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Acima: Alunos e profes-
sores oram em círculos
durante uma semana de
oração.

À direita: Batismo de
alunos do ensino médio
na Indonésia.
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na Universidade Internacional da Ásia-
Pacífico, em Muak Lek, na Tailândia.
A Divisão também realizou concí-

lios anuais para administradores e dire-
tores das universidades e faculdades,
para os diretores de escolas das Uniões
e para as mesas diretivas universitárias,
bem como seminários sobre gestão de
risco e liderança escolar. Mais de 100
diretores de escolas secundárias, líderes
de Associações/Missões e outros líderes
educacionais de toda a Divisão partici-
param de um concílio de diretores em
2014, em Johor Bahru, na Malásia.

Bolsas de estudos
O compromisso da DSAP com uma

educação adventista de qualidade é de-
monstrado pela implementação de qua-
tro programas de bolsas de estudos:

Fundos de Bolsas de Estudo para Ins-
trutores Universitários, Fundos de Aju-
das Educacionais para Professores do

Ensino Fundamental e Médio, e Bolsas
de Estudos para o Programa de Desen-
volvimento e Liderança Educacional

54

Concílio de diretores de colégios em Johor Bahru, na Malásia.

Número de obreiros da DSAP que participaram dos programas de
bolsas de estudos de pós-graduação, no período 2010-2014

Ano B.A./B.E./B.S. M.A./M.S./M.B.A. PhD Total

2010 1 3 1 5

2011 6 69 5 80

2012 1 37 7 45

2013 0 5 5 10

2014 0 9 2 11

Total 8 123 20 151

D I V I S Ã O  S U L — A S I Á T   
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para Pastores, patrocinadas pelos fun-
dos da DSAP separados para esse fim.
Um programa recém-criado de bolsas
para graduação vai ajudar a preparar fu-
turos professores para as nossas escolas.
Desde 2010, temos uma média

anual de 28 alunos patrocinados pelos
fundos de bolsas de estudos e uma
média de 136 patrocinados pelo fundo
de ajuda educacional. Muitos dos par-
ticipantes já concluíram seus cursos.
Uma vez que as bolsas de estudos para
o Desenvolvimento e Liderança Edu-
cacional e as bolsas de graduação só
começaram em 2014, as primeiras tur-
mas a se formar estão previstas para o
verão de 2015.

Desafios
Durante este último quinquênio,

aumentou o número de escolas e de
professores da DSAP. No entanto, entre
2010 e 2014, o número de alunos dimi-
nuiu 6.1%, passando de 109.000 para
103.000, o que trouxe dificuldades fi-
nanceiras para nossas instituições. Ape-
sar dessas dificuldades, continuamos
fortalecendo os programas de educação
de nossas instituições em todo o terri-
tório da DSAP, à medida que nos depa-
ramos com as enormes oportunidades
para o avanço da Grande Comissão,
através do ministério realizado por
nossas escolas.

Oportunidades
A educação adventista é uma ferra-

menta de evangelização poderosa para
a igreja. As escolas da DSAP produzem
muitos milhares de batismos a cada
ano. Fortalecemos, portanto, o currí-
culo de Bíblia no ensino fundamental
para que o clima espiritual de nossas
escolas combine fortalecimento espiri-
tual e alcance social. As visitas para
acreditação acompanham os progra-
mas espirituais das escolas, garantindo
assim que elas sejam distintamente ad-
ventistas e preparem os jovens para a
liderança tanto na igreja como nas ocu-
pações por eles escolhidas.

Considerações finais
Colossenses 2:3 chama nossa aten-

ção para o foco da verdadeira educa-
ção: “NEle [Jesus Cristo] estão escondi-
dos todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento” (NVI).* Isso é o que
distingue a educação adventista do sé-
timo dia da educação secular. Jesus é o
centro de toda instrução ministrada na
sala de aula, dos programas escolares e
atividades em todas as nossas institui-
ções de ensino. Essa é certamente a
marca da educação adventista! �

*Bíblia Sagrada – Nova Versão Internacional.

Lawrence L. Do-
mingo, EdD, é di-
retor de Educação
para a Divisão Sul-
Asiática do Pacífico
da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia,
em Silang, Cavite,
nas Filipinas.

Canadian Z. Pan-
jaitan, PhD, é dire-
tor associado de
Educação para a
Divisão Sul-Asiá-
tica do Pacífico.
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Cerimônia de boas-vindas aos integrantes da Associação Adventista de Acreditação.

 I C A  D O  P A C Í F I C O
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D
urante este último quinquê-
nio (2010-2015), a educação
adventista na Divisão Trans -
europeia (DTE) alcançou um
modesto, mas significativo

progresso, apesar dos muitos desafios.
A DTE tem o menor número de

membros das 13 Divisões mundiais,
além de ser bastante diversificada. Es-
tende-se desde a Groenlândia, ao norte,
e alcança a Escandinávia, que abrange
as regiões da Noruega, Suécia, Finlân-
dia, e Dinamarca; vai da Islândia, a
oeste, englobando as Ilhas Britânicas,
Holanda, Polônia e os três países bálti-
cos, no leste; ao sul, ficam a Hungria, os
países junto ao Mar Adriático, até a
Grécia e Chipre. Os 204 milhões de ha-
bitantes desses territórios vivem em
culturas seculares pós-modernas, cató-
licas e ortodoxas; falam mais de 20 lín-
guas oficiais e inúmeros dialetos.
Em 2012, a igreja reorganizou o ter-

ritório da DTE, assim, os trabalhos do
Departamento de Educação no Oriente

Médio estão agora aos cuidados da
União Oriente Médio e África do Norte
(UOMAN); o Sudão ficou com a Divi-
são Africana Centro-Oriental (DACO)
e o Paquistão passou a pertencer à Di-
visão Sul-Asiática do Pacífico (DSAP).
Nós nos alegramos com o constante
sucesso dessas regiões, no entanto,
como resultado das mudanças, “perde-
mos” 42 instituições (38%) e 8.000 alu-
nos (40%). Dessa forma, nosso traba-
lho educacional está agora
significativamente menor.
Oferecer educação adventista aos 22

países da DTE não é tarefa fácil. Esses
países estão organizados em 11 Uniões
e mais três campos anexados. Em vir-
tude da diversidade cultural, não há
uma fórmula única que funcione em
todos os lugares. Os administradores,
educadores e alunos estão empenhados
em garantir que nosso sistema educa-
cional prepare as pessoas não só para o
serviço útil nas condições específicas
do país onde moram e trabalham, mas
também para viverem neste mundo e

no mundo vindouro. A educação ad-
ventista na DTE tem por objetivo pro-
porcionar formação acadêmica e de-
senvolvimento intelectual de
excelência, mas também visa a estimu-
lar o crescimento espiritual e propor-
cionar aos alunos uma base sólida para
se tornarem seguidores totalmente
comprometidos com Cristo. Assim,
nossas escolas continuam a desempe-
nhar um papel crucial na vida e no tes-
temunho da Igreja Adventista do Sé-
timo Dia em toda a nossa Divisão.

Condições difíceis
Para alcançar os elevados objetivos

estabelecidos pela Divisão, nossas 68
instituições de ensino fundamental,
médio e superior batalham contra con-
dições quase esmagadoras. No topo da
lista de dificuldades estão os constantes
problemas para tentar atrair alunos pa-
gantes em países onde o ensino gratuito
é amplamente disponível e subsidiado
pelo governo; diminuição das taxas de

Notícias 
Animadoras
Vindas de 
Lugares Difíceis

D A N I E L  D U D A
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natalidade; falta de subsídios por parte
da igreja, dificuldade para promover e
manter os padrões e valores bíblicos em
meio a sociedades secularizadas e pós-
cristãs; pouca diversidade de cursos e
certificados; dificuldade para contratar
profissionais cristãos motivados e qua-
lificados, e o desafio de pagar salários
de mercado para os profissionais, em
um momento de crise econômica glo-
bal. Pequenas igrejas e Uniões com al-
guns poucos milhares de membros
lutam para manter os internatos de en-
sino médio. No entanto, apesar desses
desafios assustadores, pela graça de
Deus, nossas escolas continuam em
funcionamento, comemorando o seu
sucesso e florescendo de maneira sur-
preendente e inovadora.

Aumento no número de matrículas
Durante o último quinquênio,

temos visto um aumento modesto no
número de alunos matriculados em
nossas escolas. Devido às condições

existentes, esse crescimento não foi
visto de maneira uniforme em toda a
Divisão. No entanto, algumas escolas
obtiveram grande êxito em atrair alu-
nos. Por exemplo, em 2000, nosso Se-
minário Espiritual Polonês, em Pod-
kowa Lesna, tinha 15 alunos na
faculdade de teologia, em tempo inte-
gral. Hoje, com o novo nome de Colé-
gio Polonês Superior de Teologia e
Ciências Humanas, a faculdade oferece
cinco cursos diferentes, sendo os mais
recentes na área de mídia e promoção
da saúde. A instituição encontrou um
nicho no mercado educacional polonês
– incorporar os estudos bíblicos e valo-
res cristãos – e hoje é a maior escola ad-
ventista da Europa! Embora o número
de matrículas seja atualmente inferior
ao de 2010, mesmo assim, a faculdade
pode se orgulhar do impressionante au-
mento de 7.127%, desde 2000!
A Universidade Adventista Frieden-

sau, em Friedensau, na Alemanha, está
credenciando o programa de mestrado

em Teologia no Newbold College, em
Binfield, Bracknell, Berkshire, na Ingla-
terra, e também um mestrado de
tempo parcial em Estudos Teológicos
na Faculdade da União Adriática, em
Maruševec, na Croácia, onde 30 pasto-
res da Croácia, Eslovênia e Sérvia estão
conseguindo sua pós-graduação, algo
que teriam dificuldade de obter em
outro lugar. Estamos verdadeiramente
agradecidos por essa forma de coope-
ração, tendo em vista que o Newbold
College, particularmente, não oferece
esse título.
Para ilustrar o crescimento das nos-

sas instituições de ensino médio, temos
o exemplo de uma escola localizada em
uma vila de 6.700 pessoas, em Maruše-
vec, na Croácia, que conta com 200
alunos neste ano, em contraste com os
126 alunos de 2010, apresentando um
aumento de 59%!
No entanto, números apenas não re-

velam alguns aspectos interessantes e
importantes da vida escolar na DTE.
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Acima: Vista aérea do Colégio Adventista de Ensino Médio, em
Tyrifjord, na Noruega.

À esquerda: Edifício principal do campus do Newbold College
na Inglaterra.
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No topo dessa lista está o entusiasmo
dos alunos envolvidos com as experiên-
cias educacionais que são oferecidas
diariamente em nossas escolas e que
mudam sua vida pessoal. Ouvir esses
testemunhos e ver a energia, a vitali-
dade e o potencial que crianças e jovens
possuem é sempre uma experiência re-
confortante para as equipes de acredi-
tação que os visitam, bem como para
os administradores da igreja, das esco-
las e também para os professores.

Conquistas do ensino superior
O Newbold College, localizado a

poucos quilômetros de Londres, na In-
glaterra, é uma instituição emblemática
do ensino superior na DTE, que passou
por um período difícil de reestruturação
durante o último quinquênio. A partir
de 2012, o Newbold tornou-se membro
do ACA, Adventist Colleges Abroad [Co-
légios Adventistas do Exterior], po-
dendo se beneficiar também de um
novo fluxo de alunos norte-americanos
a cada ano. Atualmente, o número de
alunos é 33% a mais que nos anos leti-
vos de 2011 e 2013-2014. Foi criado
também um novo programa na área de
saúde e bem-estar, em colaboração com
o sanatório da Austrália. O Centro de
Liderança Cristã está oferecendo cursos
de curta duração para os membros de
toda a Grã-Bretanha e de outros lugares.
Está previsto também a realização de
um programa de liderança mais formal
para o futuro. Seu Departamento de Es-
tudos Teológicos, com 134 alunos, é o
maior programa de teologia adventista
da Europa. Digno de nota é o fato de
que o Newbold passou com sucesso pela
avaliação da Agência de Garantia de
Qualidade e que a visita de credencia-
mento do AAA, em 2014, aprovou pro-
mover o Newbold para uma instituição
de classificação “B”, tornando-o, assim, a
primeira instituição adventista da Eu-
ropa a alcançar esse status.
Na Croácia, Hungria, Polônia e Sér-

via, um excelente trabalho tem sido rea-
lizado com as aulas nos finais de semana
e treinamentos por correspondência

para os professores de educação religiosa
do ensino médio. Motivados e compro-
metidos, eles assistem às aulas intensivas
durante um final de semana por mês e
cumprem as exigências por correspon-
dência, a fim de obterem o seu diploma.
Na Hungria e na Sérvia, nossas esco-

las continuam a ter grande êxito com a
Universidade Bíblia Aberta, onde cada
livro da Bíblia é apresentado ao público
em geral, a partir do ponto de vista da
História, da Arte e da Literatura. O tra-
balho de nossos professores tem gerado
grande interesse e, como resultado, um
número significativo de pessoas já
foram batizadas.
Um apoio financeiro importante foi

fornecido para permitir que alunos de
países da DTE, que enfrentam desafios
econômicos, frequentem o Newbold
para receber formação ministerial,
como também formação em adminis-
tração de empresas para os tesoureiros
de igrejas e obreiros da área financeira.
A DTE continua a investir recursos sig-
nificativos em contratos de patrocínios
(mais de 138.000 libras, ou 213.000 dó-
lares anuais). Em troca do patrocínio,

os alunos se comprometem a trabalhar
para a igreja por alguns anos. Em 2009,
a DTE também começou a oferecer
subvenções (110.000 libras, ou 170.000
dólares por ano) para ajudar jovens que
de outra forma não teriam a oportuni-
dade de frequentar uma instituição
educacional adventista do sétimo dia
para fazer cursos que não fossem da
área de teologia. Esses alunos passam
um ano no campus de uma instituição
adventista, onde sua vida é moldada in-
telectual, educacional e espiritualmente.
Duzentos jovens se beneficiaram desse
plano durante o último quinquênio.
Direcionar quase 2 milhões de dóla-

res, em cinco anos, para ajudar os jo-
vens a frequentarem uma escola adven-
tista demonstra o compromisso da
DTE com a educação adventista.

Capacitação para educadores
O sucesso do nosso sistema baseia-se

na fé em Deus, demonstrada por nossos
professores, e é fortalecido por sua de-
dicação em oferecer uma educação de
alta qualidade. A DTE os apoia forne-
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Acima: Junior College (Eke-
byholmsskolan), Rimbo, na
Suécia (para alunos do En-
sino Fundamental II).

À Direita: Alunos do Colégio
fazendo canoagem. 
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cendo uma variedade de cursos de ca-
pacitação e eventos de treinamento,
como por exemplo, as convenções edu-
cacionais regionais e as programadas
pela Divisão. Três convenções europeias
interdivisão, bianuais, para professores
de teologia, foram realizadas durante
este quinquênio: em Cernica, na Romê-
nia; em Beirute, no Líbano; e em Brack-
nell, Berkshire, na Inglaterra. Cada uma
delas forneceu incentivos significativos,
oportunidades de inter-relacionamen-
tos e desenvolvimento profissional aos
participantes, não só da DTE, mas tam-
bém da Divisão Intereuropeia (DIE) e
da Euroasiática (DES). As três Divisões
europeias se uniram para a realização
desses eventos.
Para apoiar o desenvolvimento dos

professores da maioria das escolas fun-
damentais e de ensino médio em seu
magistério, a Divisão realizou o con-
gresso educacional quinquenal em
julho de 2014, na linda cidade sérvia de
Arandjelovac. Mais de 200 participan-
tes assistiram a apresentações desafia-
doras, palestras e oficinas que propor-
cionaram sessões de alta qualidade
durante a convenção.

Ganhando estudantes para Cristo
Finalmente, embora nos alegremos

com o crescimento numérico, as estatís-
ticas revelam pouco sobre a dedicação
dos professores e funcionários que con-
quistam muitas pessoas para Cristo em
nossas escolas. Da Noruega à Croácia,
as escolas adventistas estão inflamando
os interesses e aspirações espirituais dos
alunos, levando-os a compreender as
realidades eternas. Uma indicação do
êxito obtido é que, entre 2009 e 2014,
nossas escolas atingiram 726 batismos.
Damos glória a Deus por essa conquista
e reconhecemos também uma enorme
dívida de gratidão que temos para com
nossos 749 professores que inspiram os
5.437 alunos de nossas escolas. Estamos
cientes de que, para o futuro, as estatís-
ticas podem não aumentar tão rapida-
mente como no passado, pois tivemos
que ceder um número significativo de
escolas às Divisões Africana Centro-
Oriental (DACO), Sul-Asiática do Pací-
fico (DSAP) e à União Oriente Médio e
África do Norte (UOMAN), mas nos
alegramos pelos jovens que comprome-
teram sua vida com Jesus. Todos esses
jovens são preciosos diante de Deus.
Desde 2007, a DTE tem oferecido o

“Relay”, Instituto de Evangelismo
Jovem. Durante o último quinquênio,
750 jovens participaram de 25 cursos

intensivos, de duas semanas anuais, que
foram oferecidos em oito Uniões/paí-
ses. Foi entregue um certificado, no
final de cada semana, para os partici-
pantes de cada curso. Quem finalizar os
quatro cursos (geralmente mais de dois
anos) recebe um certificado em Evan-
gelismo Jovem. Nos últimos cinco anos,
a DTE investiu 40.000 libras (62.000
dólares) em 65 projetos evangelísticos
que esses jovens capacitados realizaram
posteriormente em suas igrejas.
Pelo fato de acreditarmos que o Se-

nhor “está precisamente tão disposto a
agir pelos esforços do Seu povo, hoje”1,
como esteve no passado, podemos ex-
perimentar o cumprimento da pro-
messa de que “Deus, há de suprir, em
Cristo Jesus, cada uma de [nossas] ne-
cessidades” (Filipenses 4:19).2 Para
tanto, os educadores da DTE buscam
manter uma paixão ardente pela missão
da educação adventista. Como seguido-
res de Cristo, eles tiveram sua vida pes-
soal mudada. Como líderes, apoiam as
mudanças feitas em nossas instituições.
Como educadores, são o meio de trans-
formação em nossas escolas. Eles ante-
veem um futuro ainda mais emocio-
nante e desafiador, à medida que, com o
trabalho que realizam, continuam a
oferecer a educação adventista, pela
graça e capacitação concedidas por
nosso Senhor Jesus Cristo. �

Daniel Duda,
DMin, é Diretor de
Educação da Divi-
são Transeuropeia
dos Adventistas do
Sétimo Dia, em St.
Albans, Inglaterra.
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Grupo de formandos do Ensino Fundamental II, em 2015, no Colégio Adventista de Vejle-
fjordskolen, na Dinamarca.

 E U R O P E I A

REFERÊNCIAS
1. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas (CPB -
2003, Tatuí, SP), p. 554.

2. Citação Bíblica creditada à ARA (versão Al-
meida Revista e Atualizada da Bíblia Sagrada).
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D
iariamente, ocorrem mudan-
ças na União Oriente Médio e
África do Norte (UOMAN), e
a Igreja Adventista deve con-
tinuar implementando for-

mas criativas de compartilhar o amor de
Cristo com quase 500 milhões de pes-
soas, a maioria das quais vive nas cida-
des. Um elevado grau de disponibili-
dade, com resposta rápida e decisiva
para qualquer mudança que aconteça,
irá revelar-se eficaz nessa região. Essa
nova União, um campo missionário es-
pecial para a igreja mundial, inclui a Ar-
gélia, Bahrain, Chipre do Norte, Egito,
Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano,
Líbia, Marrocos, Omã, Qatar, Arábia
Saudita, Sudão, Síria, Tunísia, Turquia,
Emirados Árabes Unidos e o Iêmen.
Nossa missão educacional pretende
continuar administrando os enormes
desafios de forma rápida e eficaz.

Um novo enfoque
Durante essa nova fase, a igreja na

UOMAN teve que se autoanalisar dura-
mente e começar a se concentrar nas
oportunidades evangelísticas peculiares
às nossas culturas e necessidades. É ur-
gente a necessidade de estabelecer um
trabalho organizado nas cidades até
agora não alcançadas pela igreja. Para
destruir preconceitos e construir relacio-
namentos fortes, precisamos ser percebi-
dos como pessoas que contribuem para o
bem da sociedade local e não como uma
ameaça. Projetos como a abertura da Es-
cola Adventista do Centro de Aprendiza-
gem para Refugiados Sírios, em Beirute,
no Líbano, como também a abertura da
escola da ADRA para refugiados, também
no Líbano, irão reforçar o trabalho da
educação e proporcionar oportunidades
de melhor relacionamento com as comu-
nidades. A meta para 2015 é estabelecer
pelo menos mais 30 centros de influência
dentro das grandes cidades da nossa re-
gião. Esses centros podem fornecer servi-
ços que atendam às “reais necessidades”

da população local, ganhando assim sua
confiança e construindo pontes para
compartilhar nossa fé.

Números crescentes
Quando foi organizada em 2012, a

União Oriente Médio e África do Norte
contava com 2.788 alunos que pertenciam
a sete escolas e uma universidade. Atual-
mente, temos 272 obreiros que servem a
área educacional nessa região. Ensinar é
parte do ministério e é um esforço siste-
mático de testemunho que ocorre cinco
dias por semana, com exceção dos perío-
dos de férias. Hoje, os professores com-
preendem um total de 71% da força de
trabalho da UOMAN, confirmando assim
o seu papel vital no ministério.
Somos lembrados da importante

razão pela qual a Igreja Adventista do Sé-
timo Dia está envolvida no trabalho da
educação, nesta declaração de Ellen
White: “No mais alto sentido, a obra da
educação e da redenção são uma; pois, na
educação como na redenção, ‘ninguém

Um grande 
investimento, 
com Resultados 
Eternos

D O N O V A N  C L E A R Y
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pode pôr outro fundamento, além do que
já está posto, o qual é Jesus Cristo.’ ‘Foi do
agrado do Pai que toda a plenitude nEle
habitasse’ 1Co 3:11; Cl 1:19” (Educação,
p. 30); e também pela advertência divina
dada por Salomão, que diz: “Ensina a
criança no caminho em que deve andar,
e, ainda quando for velho, não se desviará
dele” (Pv 22:6, ARA).

Desenvolvimento profissional
contínuo
Por meio da obra da educação ad-

ventista, os líderes são habilitados para
cumprir a missão da igreja, e os obrei-
ros são treinados para o serviço em
suas instituições. Estou feliz em infor-
mar que nosso trabalho educacional na
União Oriente Médio e África do Norte
está dando uma significativa contribui-
ção para a evangelização e promoção
do adventismo nesta região. Desde a
sua organização, há três anos, o Depar-
tamento de Educação da UOMAN tem
focalizado as seguintes questões funda-
mentais na área educacional:
• Promover os valores da educação

adventista do sétimo dia na região.
• Trabalhar com nossas instituições

no desenvolvimento sistemático e efe-
tivo de estratégias para a melhoria es-
colar.
• Capacitar a liderança por meio de

treinamento e apoio.
• Promover o desenvolvimento con-

tínuo dos professores.
• Implementar metas de educação

estabelecidas no plano estratégico da
UOMAN.
• Estabelecer mais escolas adventis-

tas nos campos locais.

Universidade do Oriente Médio –
Estudos Islâmicos
Muitas coisas maravilhosas têm

acontecido na Universidade do Oriente
Médio. A missão das faculdades de Filo-
sofia e Teologia é fornecer à Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia profissionais
competentes, consagrados e altamente
motivados para o ministério pastoral,
bem como preparar professores de Bí-
blia para as instituições educacionais da
igreja. As reformas no Instituto de Estu-

dos Islâmicos foram concluídas em ante-
cipação a um programa de expansão que
atrairia alunos de instituições adventis-
tas (assim como de outras instituições
de ensino superior) de todo o mundo
para aprenderem mais sobre a cultura
árabe, o islã, a língua árabe e o desenvol-
vimento regional. O Instituto espera se
tornar, para a Igreja Adventista, o centro
do conhecimento global sobre a região
do Oriente Médio e Norte da África,
suas culturas, suas línguas e religiões.
O compromisso da UOMAN para

com a obra da educação adventista é de-
monstrado de forma concreta por meio
dos recursos e do forte apoio que esta
União tem dado à educação. O Departa-
mento de Educação da UOMAN investe
no desenvolvimento dos atuais líderes es-
colares e no desenvolvimento e capacita-
ção dos administradores das escolas
emergentes. Treinamentos realizados re-
centemente abrangeram aspectos como
um levantamento da evolução atual dos
princípios de liderança e da gestão edu-
cacional, abordagens para a autoavaliação
escolar, uma introdução à educação ad-
ventista do sétimo dia, nutrição e apren-
dizagem, atualizações legais e estilos de
ensino e aprendizagem inovadores. Pro-
gramas regulares de treinamento têm
sido realizados por nossas escolas para
atender às necessidades de desenvolvi-
mento pessoal dos professores e melhoria
dos padrões de ensino e aprendizagem.
Há uma necessidade urgente de focalizar
o desenvolvimento global dos funcioná-
rios em toda a região da UOMAN.
A educação adventista do sétimo dia

pode estar na vanguarda do nosso mo-
vimento de plantio de igrejas. Temos
uma filosofia educacional e uma pers-
pectiva que pode solucionar muitos
dos desafios educacionais atuais en-
frentados por nossa região no Oriente
Médio e África do Norte, à medida que
procuramos desenvolver o potencial de
nossos jovens. O desafio para cada pro-
fessor adventista é tornar-se um espe-
cialista em seu campo de trabalho e ser
uma testemunha poderosa para o Deus
vivo e verdadeiro ao qual servimos.

Acima: Grupo de participantes
da comissão da AAA que avaliou
a Universidade do Oriente Médio
em 2014.

À direita: Alunos da Escola Irbid,
em Beirute, no Líbano.
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Conclusão
A mudança está ocorrendo diaria-

mente, e a igreja deve continuar bus-
cando formas criativas de lidar com essa
enorme região da Janela 10/40! Estamos
orando fervorosamente para que Deus
use cada membro para espalhar as boas-
novas e acrescentar novos conversos à
igreja, e assim uma obra ainda maior

possa ser feita. Que Deus nos ensine a
compartilhar efetivamente Seu grande
amor pelo povo da região da UOMAN.
Sobretudo, que possamos compreender
também os recursos ilimitados que Ele
tem à Sua disposição, esperando apenas
por condutos humanos que se colo-
quem a Seu serviço, através dos quais
esses recursos irão se manifestar. �

Donovan Cleary,
MBA, FCCA, é coor-
denador de Educa-
ção para União
Oriente Médio e
África do Norte dos
Adventistas do Sé-
timo Dia, em Bei-
rute, no Líbano.
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Divisão Euro-Asiática (DES), relata que, na Ucrânia, a Associa-
ção local, em Lviv, doou sua sede para se tornar a primeira es-
cola adventista da cidade, e os membros da igreja em Chernivtsi
reformaram e transformaram o edifício da Associação na pri-
meira escola adventista daquela cidade. Em avaliações indepen-
dentes de desempenho acadêmico, as escolas adventistas na
Ucrânia e na Rússia superam a média nacional com amplas
margens de classificação.
O Estudo CognitiveGenesis demonstrou que os alunos das

escolas adventistas do sétimo dia, do ensino fundamental e
médio, nos EUA, Canadá e Bermudas obtêm amplas vantagens
acadêmicas também. Em testes padronizados, os alunos das es-
colas adventistas superaram a média nacional em todas as ma-
térias, em cada nível de ensino testado. Os benefícios da edu-
cação adventista foram cumulativos: quanto mais tempo um
aluno frequentava a escola, maior era o seu desempenho aca-
dêmico, em comparação com a média nacional nas habilidades
práticas e cognitivas.2

Durante o quinquênio atual, testemunhamos uma série de
eventos na educação adventista. Por exemplo, enquanto a Uni-
versidade Adventista no Brasil comemora os seus 100 anos de
funcionamento em 2015, no outro lado do mundo, o trabalho
da educação adventista, recém-iniciado na Mongólia, acrescen-
tou uma nova série a cada ano na Escola Adventista de Tusgal,
neste quinquênio. Em breve, esse crescimento superará o es-
paço ocupado pela escola, bem no centro de Ulaanbaatar. Em
outros lugares, como parte do treinamento de futuros pastores,
os oito seminários teológicos da Divisão Intereuropeia (DIE)
continuam  realizando atividades de evangelismo em sua região
e também no exterior. Uma dessas atividades é o projeto Pro-
Missão, da Universidade Adventista Friedensau, entre os Maa-
sai, na Tanzânia.
A Divisão Interamericana (IAD) deu um passo verdadeira-

mente corajoso designando o período de 2010 a 2015 como o
“Quinquênio da Educação”. Gamaliel Floréz, diretor de educa-
ção da IAD, descreve como 80% do orçamento da Divisão
foram direcionados para o desenvolvimento estratégico da edu-
cação adventista, que incluiu uma distribuição de empréstimos,
sem juros, no montante de 5,7 milhões de dólares, para 15 uni-
versidades e 22 Uniões, nestes cinco anos. Cerca de dez mil pro-
fessores participaram do Primeiro Concílio Virtual para Pro-

fessores da Divisão Interamericana, via Internet. Tendo em
vista que os pastores são parceiros vitais de nossas escolas, um
estudo bíblico sobre a educação cristã foi acrescentado ao Ma-
nual de Batismo para ajudar os novos conversos a compreen-
derem melhor o seu valor.
Gerenciar a demanda pela educação adventista é um grande

desafio na maioria das regiões, e a acessibilidade continua a ser
um problema crucial. À medida que as faculdades crescem em
tamanho, em número e nível de cursos oferecidos, o custo da
educação adventista também sobe. Há programas de estudo e
trabalho insuficientes para muitos jovens que gostariam de fre-
quentar uma escola adventista, mas não têm recursos para
tanto. Entretanto, a maior necessidade não é de dinheiro ou de
alunos, mas de professores qualificados, “que amam as crianças
e podem nelas ver almas a serem salvas para o Mestre”.3Como
resultado, continuaremos a promover a missão e a identidade
adventistas, bem como nossos demais objetivos, em conferên-
cias e seminários que forem realizados. E então, por meio de
publicações como a REVISTA DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA, vamos
apoiar diretamente os educadores da igreja com artigos que
fortaleçam os professores, administradores e suas comissões;
demonstraremos como podem integrar a fé ao ensino e forne-
ceremos modelos para nutrir e discipular os alunos adventistas
do sétimo dia em cada instituição. Juntos, promoveremos o
melhor da teoria e da prática na educação adventista e vamos
inspirar os educadores a continuarem dedicados à missão, no
mundo da aprendizagem.

Lisa Beardsley-Hardy, PhD, é Diretora de Educação para a
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em Silver Spring,
Maryland, EUA.
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Departamento de Educação da Associação Geral e diretores de Educação das Divisões mundiais no quinquênio 2010-2015. Em pé (da es-
querda para a direita): Ellah Kamwendo, Susana Schulz (coordenadora editorial da revista Diálogo Universitário), G. Nageshwara Rao,
Vladimir Tkachuk, Chiemela Ikonne, Andrew Mutero, Edgard Luz, Daniel Duda, Barna Magyarosi, Ken Weslake, Gamaliel Floréz, Chek Yat
Phoon, Lawrence Domingo, Faith-Ann McGarrell (Editora da Revista da Educação Adventista), Beverly Rumble (editora emérita da Revista
da Educação Adventista.  Assentados (da esquerda para a direita): John Wesley Taylor (diretor associado), Luis Schulz (diretor associado),
Ella Simmons (vice-presidente da Associação Geral), Lisa Beardsley-Hardy (diretora), Benjamin Schoun (vice-presidente da Associação
Geral), Hudson Kibuuka (diretor associado) e Mike Lekic (diretor associado).

Membros da Comissão Diretiva da Associação de Acreditação das Escolas, Colégios Superiores e Universidades Adventistas (AAA) para o
quinquênio 2010-2015. A AAA é o órgão de acreditação estabelecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para coordenar, supervisionar e
controlar a qualidade de seu sistema educacional. É responsável por avaliar a implementação da filosofia da educação adventista , com o
propósito de promover a unidade e a missão da igreja.
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E s t a t í s t i c a s  E d u c a c i o n a i s  M u n d i a i s 3 1  d e  D e z em b r o  d e  2 0 1 4

Total de Batismos 
Anuais

10.753 7.224 2.831 599 + 99

17.427 10.762 6.075 418 + 172

336 116 113 107

10.266 4.656 4.351 1.259

811 323 312 151 + 25

9.194 2.727 2.178 4.289

1.276 241 732 303

3.172 1.994 952 187 + 39

7.758 4.585 1.935 1.238

6.134 3.159 2.561 314 + 100

18.616 10.924 4.906 2.786

9.896 3.528 5.629 555 + 184

749 318 207 195 + 29

954 869 76 4 + 5

 1.914 1.270 625 14 + 5

28 15 11 2

1.061 716 331 14

67 35 23 8 + 1 

852 728 111 13

46 22 19 5

384 308 68 4 + 4

999 864 115 20

410 249 149 7 + 5

870 554 300 16

293 107 158 9 + 19

68 32 26 5 + 5

Divisão Total de Ensino Ensino Ensino
Professores Fundamental Médio Superior*

Total de Ensino Ensino Ensino
Alunos Fundamental Médio Superior*

246.731 181.879 50.467 12.316 + 2.069

592.725 413.563 145.501 19.322 + 14.339

2.186 757 479 950

172.130 90.322 63.046 18.762

5.974 2.666 2.408 768 + 132

77.746 30.306 21.529 25.911

20.383 4.809 8.697 6.877

69.194 50.179 15.094 3.357 + 564

103.158 62.911 21.929 18.318

148.177 93.186 49.354 4.499 + 1.138

292.466 210.462 52.460 29.544

205.891 46.975 153.590 3.760 + 1.566

5.437 2.668 1.048 1.472 + 249

Africana Centro-
Ocidental**

Africana Centro-
Oriental

Euro-Asiática

Interamericana

Intereuropeia

Norte-Americana

Norte-Asiática
do Pacífico

Pacífico Sul

Sul-Asiática
do Pacífico

Sul-Africana e do
Oceano Índico

Sul-Americana

Sul-Asiática

Transeuropeia

2010 44.068
2011 49.611
2012 54.424
2013 61.143
2014 55.333

TOTAL 264.579*

Divisão Total de Ensino Ensino Ensino
Escolas Fundamental Médio Superior*

*O segundo número representa as instituições responsáveis pela formação de professores e obreiros.
**Números de 2013.

TOTAL 96.388

TOTAL 7.946

1.942.828

Africana Centro-
Ocidental**

Africana Centro-
Oriental

Euro-Asiática

Interamericana

Intereuropeia

Norte-Americana

Norte-Asiática
do Pacífico

Pacífico Sul

Sul-Asiática
do Pacífico

Sul-Africana e do
Oceano Índico

Sul-Americana

Sul-Asiática

Transeuropeia


