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o Que Torna Adventista Uma
Escola?

I

guém definiu engenhosamente uma escola como "um prédio com quatro
paredes e o amanhã dentro dele". Isso salienta o papel formador da
educação e seu forte impacto no futuro da sociedade. Nós podemos expandir
a definição ao declarar que a escola, colégio ou universidade é uma
comunidade de aprendizes que se reúnem para descobrir e cultivar seus talentos a
fim de conhecer seu propósito na vida.
A maioria dos educadores cristãos concordaria com essa descrição,
acrescentando uma dimensão religiosa. O que distingue a educação adventista
de outros sistemas educacionais? Que podemos prover aos estudantes nesse
mundo complexo e profundamente atribulado?
Os seguintes fatores podem nos ajudar a focalizar os pontos primordiais
e singulares da nossa abordagem à educação.
Deus. A premissa fundamental da educação adventista é essa: Deus
existe e é a fonte de todo verdadeiro conhecimento. Ele criou e sustém tudo no
Universo, inclusive os alunos que vêm para nossas escolas. Porque cada um
deles é singular e dotado de dignidade inalienável, os professores os tratam
com respeito e cortesia. E sendo que humildade perante Deus é o começo da
autêntica sabedoria, o reconhecimento agradecido da Sua bondade e poder faz
parte integral da vida escolar. Juntos, professores e alunos aprendem como
compreender a vasta complexidade do cosmos através da perspectiva do
Criador, que nos convida a descobrir e inventar. E sendo que Deus é perfeito,
nós procuramos excelência em tudo que fazemos.
A Bíblia. Como Palavra de Deus revelada e cheia de autoridade, a
Escritura provê a base para a cosmovisão cristã a ser transmitida aos alunos e a
estrutura para todo nosso ensino. De fato, primeiro acreditamos a fim de
compreender. O estudo da Bíblia, portanto, é essencial à todas as disciplinas.
Na Escritura encontramos o caráter de Deus revelado, bem como Sua guia para
nossa vida diária. Sendo que tanto a Criação quanto a Escritura vêm do mesmo
Autor, existe harmonia fundamental entre as duas coisas, o que se reflete no
currículo escolar unificado. A fé e o conhecimento se entrelaçam no campus
adventista.
Cristo. Embora criados à imagem de Deus, tanto professores quanto
alunos são seres caídos em necessidade de salvação e restauração. A fraqueza
humana é refletida em nossa maneira de ser, pensar e agir. Deixados aos
nossos próprios recursos, estamos perdidos e destinados ao oblívio. Mas Deus
veio em nosso resgate através da encarnação de Jesus Cristo, que nos convida
a aceitá-Lo não somente como Salvador mas também como nosso Modelo e
Amigo. A graça de Deus está refletida na maneira em que os alunos e
professores se relacionam no campus, inclusive na disciplina daqueles que
erram. Através de Cristo, podemos atingir relacionamento harmonioso com
Deus, conosco mesmo, com nossos colegas seres humanos e com nosso lar
terrestre.
Totalidade. Deus criou seres humanos como unidades integradas de
mente, espírito e corpo. A verdadeira educação envolve o desenvolvimento
equilibrado dessas dimensões através do estudo e adoração, trabalho e

REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA. 13:2001

3

Juntos, professores e
alunos aprendem como
compreender a vasta
complexidade do cosmos

A foto Retirou

através da perspectiva do
Criador, que nos convida
a descobrir e inventar.

recreação, dentro do contexto de relações humanas
totalmente salutares. Aprender a adquirir estilo de vida
saudável e atitude positiva é parte essencial do currículo.
Assim que a educação adventista é tanto teórica quanto
prática, conceituaI e aplicada ao preparar os alunos para
uma vida útil que reflita sua vocação individual no
mundo.
Caráter. Na Criação Deus dotou os seres humanos
com Sua divina imagem, que inclui o direito de escolha.
Nós exercemos essa liberdade dentro de uma controvérsia
cósmica entre o bem e o mal, a verdade e a falsidade. A
verdadeira educação ensina os alunos a tomar decisões
baseadas em sábios princípios morais e valores permanentes, a despeito das circunstâncias. Assim que nossos
campi oferecem a cena ideal para examinar sem perigo as
questões mais profundas a respeito do significado,
propósito e destino da vida. Juntos, professores e alunos
buscam a sabedoria do Espírito Santo para aprender o que
Deus deseja que seja feito em nós e por nosso intermédio.
Serviço. Deus nos criou para viver em relacionamento amistoso com nossos colegas seres humanos, mas
nossa condição caída nos torna naturalmente egoístas.
Amar como Deus ama significa planejar e agir em
benefício de outros. A verdadeira educação prepara os
alunos para gostarem de servir aos outros através de seus
talentos e vocações. A prática
começa na escola ao aprenderem a
levar esperança a outros e diminuir o
sofrimento nesse mundo.
Bernard de Clairvaux. o
A foto Retirou
reformador monástico do século
doze, escreveu: "Alguns procuram o
conhecimento por amor ao conhecimento: isso é curiosidade; outros
procuram o conhecimento para que
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eles mesmos sejam conhecidos: isso é vaidade; mas
existem outros que procuram conhecimento a fim de
servir e edificar os outros, e isso é caridade."
Eternidade. A Bíblia descreve a culminação da
história humana com a volta de Jesus à Terra, evento que
acabará para sempre com a alienação e o pecado. A
educação adventista transmite aos alunos a nossa história
religiosa comum, juntamente com um senso de antecipação. Ela também os prepara para aplicar esse legado de
pensamento e prática às realidades nas quais eles viverão
e trabalharão. Alunos e professores estão imersos nas
grandes questões morais do nosso tempo ao se prepararem para a Nova Terra prometida, por toda a eternidade
explorarão o Universo inteiro sob a tutela do Professor
Mestre.
Os adventistas partilham com outros educadores
cristãos alguns desses aspectos, porém, nossa abordagem
integrada em relação à aprendizagem a torna distintiva e
singularmente valiosa quando nosso mundo adentra um
novo século.
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