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A REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTIS-

Símbolos e realidade
comunicação do real através de símbolos é um método que admiramos.
Os símbolos, em suas diferentes manifestações, são uma maneira
apropriada de representar idéias, freqüentemente de forma mais rica que
a mera linguagem literal. Quem quer comunicar-se através de símbolos
precisa explicá-los por vezes, não porque o símbolo o requeira, mas sim
para esclarecer sua intenção: a partir dali o leitor ou ouvinte poderá multiplicar seus
significados ampliando e enriquecendo a mensagem original.
Nosso emblema possui um caráter simbólico. Sob o título "Educação Adventista",
existem quatro elementos gráficos: a mente ou atividade intelectual, simbolizada pelo
barrete de um formando; o Espírito Santo ou atividade espiritual, simbolizado pela
pomba; a mão ou atividade física, simbolizada pela terra donde cresce uma pequena
planta; e os jovens que apesar de serem o objeto da educação, mostram a atividade
social. E no centro de nosso emblema está a cruz, o grande elemento integrador de
todos os componentes da educação.
O emblema de nossa revista quer apresentar os grandes temas da educação cristã
que gostaríamos que aparecessem em seu conteúdo. Porém, mantenhamo-nos na sua
aparência exterior: escolhemos-na para que acompanhe a reflexão de cada professor
e seja uma inspiração a cada aluno. Nenhum de seus elementos ali desenhados vem
primeiro, deixando em segundo plano os demais. A antropologia bíblica revela-nos o
ser humano como uma unidade plenamente integrada: não existe vida se não estão
presentes ao mesmo tempo o ser espiritual, mental, físico e social. E, por conseguinte, o ensino que afeta ao homem como todo gira por completo ao redor da
cruz de Cristo, porque "a obra da educação e da redenção são uma".
As diferentes cores, todas belas, que comporão nosso emblema, poderiam simbolizar os diferentes países, regiões e continentes onde esta tarefa está sendo
realizada. Pode haver algumas diferenças aparentes de acordo com as realidades
regionais, porém no fundo sempre haverá uma mente, um espírito e um corpo
juvenil para colocar sob a sombra da cruz salvadora.
Sabemos que reduzimos o significado de um símbolo quando queremos dar uma
interpretação que exclui outras. Por isso deixamos em liberdade nossos leitores para
usarem sua criatividade e ler neste emblema muitas mensagens significativas para a
bela missão à qual temos sido chamados. A educação adventista precisa de professores hábeis e capazes de formar intelectos fortes e sólidos, que não sejam inferiores
às grandes mentes do mundo. Este trabalho deve ser realizado levando em conta que
o aluno não é apenas mente, mas também espírito; esse espírito deve ser guiado pelo
Espírito Santo que nos "ensinará todas as coisas". A mente e o espírito estão contidos num só corpo que é o templo do Espírito Santo e que requer a mesma atenção
para um desenvolvimento harmônico. Unicamente a fé cristã - ou diríamos melhor,
um mestre ou professor com uma visão universal bíblica e cristã, que vive uma
relação pessoal com Jesus Cristo - pode oferecer uma educação que prepara para
servir nesta vida e para ser cidadão e servir no mundo vindouro. Você e eu somos
chamados a participar nesta obra sagrada.
Enrique Becerra
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