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O concluir o editorial da edição especial da Revista de EducaçtJo
Adventista para 1992, o Dr. Victor Griffiths declarou que dependendo da
recepção que aquela edição recebesse, outras edições poderiam seguir.
Aqui estamos para continuar a tarefa. A educação adventista merece. O
número anterior teve excelente recepção, e estamos tão animados que
não chamamos de "especial" esta edição, sinão simplesmente número 2, deixando
assim a porta aberta para produzir no futuro todas as edições considerados
necessários pelos nossos leitores educadores, suas instituições e a administração
educacional. Avançaremos à medida que sintamos o interesse, apoio e colaboração
dos nossos leitores.
O conteúdo desta edição é, mais uma vez, a tradução de artigos publicados
originalmente na edição em inglês (1he Journa1 ofAdventist Education). São artigos
excelentes, preparados por educadores adventistas, selecionados com a ajuda dos
diretores de educação para as devidas divisões.
No futuro gostaríamos de publicar artigos produzidos nos Estados Unidos como
também material preparado dentro do território das divisões que utilizam a edição internacional, focalizando as necessidades do mundo que fala espanhol, francês e
português. Este último material terá o sabor local e possivelmente será mais fácil de
aplicar à realidade educativa específica do local aonde trabalhamos. furém, reconhecemos antecipadamente que a contextualização a cada área geográfica não será
possível numa edição internacional. Inclusive dentro do mesmo país, acontece que
aquilo que focaliza São Paulo terá que ser adaptado para ser usado em Manaus.
Sempre será necessário ler os artigos, analisar o conteúdo e transferir seu significado
à nossa realidade particular.
Se conseguirmos a colaboração dos educadores do mundo que fala espanhol,
francês e português, esta revista terá maior significado para todos os seus leitores.
Todos apreciaremos compartilhar dos seus estudos e experiências como professor, administrador, orientador, preceptor, capelão ou conselheiro numa instituição cristã.
Queremos participar da alegria que resulta dos seus êxitos e também aprender das
suas realizações.
Ao chegar ao nosso nCM) trabalho e começar a viajar por diversas partes do
planeta a fun de conhecer outras instituições adventistas e nO\Us amigos, colegas no
ministério da educação, confirmamos o que em parte já sabíamos:
• A época em que vivemos e trabalhamos apresenta enormes desafios com
dificuldades próprias do "tempo do fim. "
• A juventude cristã deve enfrentar problemas gigantescos para manter-se fiel a
Deus e preparar-se espiritual e profissionalmente para realizar a missão desta
hora.
• A época e a juventude, de um modo geral, são as mesmas em países mais ou
menos desenvolvidos. A natureza humana tem os mesmos desvios e perigros
nos diversos países do planeta.
• A educação adventista oferece respostas e soluções para os jovens desta época.
Os valores cristãos não mudaram. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Ele quer
estar mais perto hoje que nunca de cada educador y de cada educando cristãos.
Sigamos lutando pela educação que capacita para servir nesta vida e prepara para
continuar servindo pela eternidade.
Enrique Becerra

A

Orientação para Colaboradores
A Revista de Educação Adventista em sua edição internacional (em espanhol, francês e
português) é publicada duas vezes ao ano a partir de 1994, e é dirigida aos educadores adventistas do campo mundial que utilizam esses idiomas.
Os editores têm interesse em artigos de interesse geral para tais profissionais, com o propósito
de compartilhar idéias e resultados de pesquisas que podem servir de ajuda a quem trabalha na
educação cristã a nrveis primário, secundário e universitário. A educação integral ou a integração
de todos os elementos da educação adventista na tarefa de sala de aula, das atividades organizadas pela instituição e outras atividades espontâneas que contribuem para a fonnação do
caráter cristão, são o centro do nosso interessa.
Envie-nos um artigo (ou, se preferir, envie-nos primeiro um esboço da idéia que propõe desenvolver). um relatório de pesquisa, uma entrevista com um/a educador/a destacado/a, ou reação a
algum artigo que publicamos. Partilhe seu estudo e experiência com outros educadores que têm os
mesmos interesses seus. Trabalhemos juntos na bela tarefa da educação cristã adventistal
Nosso endereço é: Revista de Educação Adventista; 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904-6600; E.U.A.
REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA· 2:1994

3

