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Editorial
educação Adventista do Sétimo Dia, como é convincentemente definida

pela mensageira de Deus à igreja, vê a educação cristã como tendo que
ver com a pessoa toda através da vida, com vistas à eternidade. Esta

focalização abarcante nos lembra que a verdadeira educação é mais
do que equipar a mente pam seguir uma posição na sociedade,

como definida por mero interesse cultuml ou nacionalista. Tal
educação procura prepamr a pessoa para uma vida bem sucedida pela sociedade na
terra, porém também com referência à cidadania no eterno reino de Cristo.

Esta primeira série de artigos trdduzidos procurd trazer à nossa atenção que a obra
do professor cristão é uma obra complexa e de muitas dimensõcs.

Pam começar, identificamos o lrdbalho do professor como um que coopera com o
lar cristão com o fim de encorajar e alimentar o crescimento cristão. Mas ao mesmo
tempo tentamos tomar claro que essa obra inclui um tipo de ministério pastoml e de
aconselhamento que procura prover motivação para estudo efetivo, bem como uma
atitude sadia e cheia de e"'Pemnça em relação à vida, mesmo onde haja circunstâncias
não ideais que afelem o estudante que entre em nossas salas de aula. Para isto
conseguir, o professor precisa estar trahalhando através das situaçües de sua vida
pcssoal com o firme propósito de ellcol1lrar soluçües cristãs pam a, dificuldades da
vida.

Dentro do escopo destes artigos se tornará claro que o ambiente da escola e da sala
de aulas preósa manter uma atmosfera cristã elevada, que, dependendo do nível de
instrução e COl1lexto, irá dar apoio à livre expressão e uso de sím\x)los cristãos
(decoração ou om<unentação), atividades de classe (como omção), e a liberdade que
pennita mesmo a uma pessoa tímida espressar-se de modo cristão no vestuário, dieta,
ou linguagem, sem se tornar alvo de crítica,.

Considerando que muitas de nossas escolas têm crescente população de não
adventistas ou não cristãos, os alunos Adventistas do Sétimo Dia deveriam ser
motivados e encorajados pelo exemplo de scus professores e pela atmosfem da sala de
aulas a screm modelos do melhor comportamento e estilo de vida cristãos, dando
ênfase especial em guiar os recém conversos a Cristo.

Neste número os leitores irão Ullnocm descobrir, especialmel1le nos artigos relativos
às ciências, que a integração de fé e ensino envolve vários níveis de faceuls
escriturísticas, morais, e éticas bem como a necessidade de ajudar os estudantes a
desenvolver uma posição bem infornlada. Isto inclui formar uma atitude aberta
quanto às conclusües básica, de modo a poder reconhecer falsas teorias e injcçõcs
espúrias de várias filosofia, no contexto de uma disciplina. O segundo artigo sobre
saúde provê um exemplo de como ensinar um tema sob a orientação cristã sem
diminuir a, expectativas profissionais. Em futuros números esperamos prover outros
artigos com semclhante ênfase.

-Victor S. Griffiths

Sobre este número
De 1978 a 1990, o Dr. Victor S. Griffiths exerceu o cargo de diretor

associado do Departamento de Educação da Associação Geral e foi também
editor do The lournal ofAdventist Education (revista Educação Adventista).
Sob sua liderança, esta publicação adquiriu novo formato, expandiu sua
circulação, e providenciou artigos profissionais a milhares de educadores.

Tal como expresso no seu editorial acima, o Dr. Griffiths alimentava o sonho
de deixar à disposição de educadores adventistas de fala francesa, portuguesa,
ou espanhola alguns dos melhores artigos publicados nesta revista. Sendo que
ele faleceu inesperadamente no dia 24 de agosto de 1990, esta edição especial é
um tributo à visão do Dr. Griffilhs. Esperamos que nossos leitores encontrem
inspiração ao ler estas página" e que esta edição possa servir como O protótipo
de uma revista profissional publicada regularmente para o fortalecimento da
educação Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo.

-Humberto M. Rasi
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