
Reflex6es Para
Profussores

Protes$or, Afuda-me!
Mateus 14=28-31

Diante do convite de Jesus,

Pedro deu un passo pela f�6.

n[rnero de escolas adventistas
csti i crescendo trcmendamente.
Os governos c as naE6es apreciam
muito a rica l l losofia que a educa-
Eao adventista of'erece, especial-

mente nesta 6ooca de desafios.
No nfvel superior, muitos dos alunos

que se rlatriculam sabem exatamente o
que querem. Eles sabem que promovemos
um regime vegetur iano em r)ossos campi .
que temos regulamentos sobre o vestu-
iirio, que abominamos a desonestidade
acad€mica, e que procuramos integrar
f6 e aprendizado em tudo que fazemos.
Entretanto. muitos deles acham diffcil
libertar-se das muletas da cultura popular
e de id6ias preconcebidas acerca da vida e
da salvaE6o.

A semelhanEa desses alunos, Pedro sa-
bia o que queria (Mateus l4:28). Quando
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viu Jcsus andando sobrc as irguas no Mar
da Cal i ld ia.  dese. iou i r  tcr  com Ele.  Natu-
ralnlcnte, Pedro viu a principal barrcira
- as irguas prollrndas e impetuosas. Mas,
i r  uonde est i tv l r  Jesus c l l r  r r r i r is  i rnpor lan(e
para ele do que qualquer perigo de afirga-
mento.

Diantc do cclnvite de Jesus. Pedro deu
um passo pela t '6. Contudo. t irou os olhos
de Jesus e olhou para trds aos discipulos
no barco. Aterrorizado pelo fbrte vento e
pelas ondas gigantescas, Pedro comeqou
a afundar (Mateus l4:30). Ele sabia que
n6o podia ajudar a si mesmo - conhecia
Algu6m, no entanto, que podia salv6-lo.
Nlo 6 de admirar que ele tenha clama-
do: "Senhor. salva-me!" E a Biblia diz:
"Imediatamente Jesus estendeu a mio e o
segurou" (verso 31, NVl).

Mui tos dos a lunos em nossos campi
s6o como Pedro. Na tentativa de encon-
trar Jesus. eles obt6m nosso formuliirio
de matricula, s6o aprovados nos testes de



admisslo, comparecem a nossas rlgorosas
entrevistas e programas de orientagdo. e
pagam a taxa de matricula. Alguns deles
slo capazes de adaptar-se corn 6xito
ao nosso programa, ao passo que para
outros, o rigor acad0mico e as normas
do nosso esti lo de vida os bombardeiam.
exatamente como o vento golpeou Pedro.
Para eles. 6 dif ici l entender nossos cultos
freqtientes (de manhi, i tarde. ir noite.
durante as aulas, etc.). nosstl rndtodo de
ensino (integrando f6 ao aprendizado). tr
regi rne al imentar ( rc f 'eiqdes vcgetarianas ).
os regulatmentos (nio furnar. nio bebcr,
l ieqii6ncia obrigatciria Is lcuniircs de
assembldia ou capelas, etc.) e nossas taxas
cscolares. Enrbtlra eles nlto parcqaln csttlr

-rlr itando 
"Scnhor. salva-mc!", como Pcdro

l'ez. com ccrteza estio da mcstna torma
precisanclo do apoio dos prof'esstlrcs. do
pcssoal, da administraqiio e dos supcrvlso-
rcs d ls  l i rc l rs  c le l r l rh t r lho dc r r r rssos r . t r r t tp i .

Jcsus nio pcrmitiu que Pedro alirndas-
se. ctnbora talvcz elc o tncreccsse. Elc
irnplorou que Jesus lhc pcrrnit issc andar
sobre as ltgttits e clcprlis torntlu-se orgLl-
lhoso dc poclcr faz0-lo tixr bcrn. A des-
pei to d isso.  por i rn.  a Bib l ia  d iz  que Jcstrs
"imediatatnctrte" veio c sttctlrreu Pcdrtl.

Quc boas-novas sabcr quc Jesus nos salva
nresllo quc nixt rrtereqamcls!

Quixr bern cstalttos a.iudanclo os aluntls
clc nossos carnpi a desenvtl lvcrctn ttttt
relacionamento intimo cotl Jcstts' l - lcstts
sabia das dificr-rldacles que Pcdro encoll lr lt-
ria a fim de ir at6 Elc. Justarnctlte por estar
cicnte dc cluc o ti lrte vcnttl stlpraria. Ele
estavl prttntcl para irjudar Pedro e salvh-lo'
Dl r  r t tcst t t i t  l i r rml t .  n t is  prce is l t tnos ptepl r -
l i u -n ( ) \  de r  i d l t t t t r ' t t t c  p l t l ' l t  l t i t t d l t l  n ( ) s \ ( ) s

alunos t ' is ica.  socia l .  in tc lectual  e espi r i tu-
a lmcntc.

C'orno profcssttres adve ntistas dtl s6timo
clia. precisanros do poder do Espirito Santtl
em nossa vida a fim de dcsernpcnharlnos
com Oxi to a responsabi l idade quc Deus
n0s c()n l iou.  e \peci l l l lncntc i l ( )  n()s  l tpr ( ) \ i -
marmos do tirn da hist6ria deste nrundo'
Esse d urn desafio cnorme Por lsso.
quern pttssivelmentc poderf qualif icar-se'?
A resposta encontra-se em Salmo 24:4: "O

que 6 l irnpo de maos e puro de coragio.
que nitl entrega ii sua alma ir falsidade,
nem jura dolosamente" (ARA). Cada um
de n6s deve examinar a sl mesmo para ver
se nos\a v ida preenehe e:ses requis i tos.
Precisamos orar para que Deus nos dC um
espfrito humilde e consagrado e nos ajude
a testemunhar a atuaqio du gragu e l l l  no\ \o
pr6prio coraEao. (Ver Il Cr6nicas 7: l4;
Isa ias 57:15;  T iago 4:6. )

Nossos alunos, como Pedro, estio

ansiusos para encontrar Jeslts. Eles dcram
um passo dc l6 ao matricular-se em nos-
sas escolas. buscando conhecimento do
Mcstre. bcrtt cot-t-to uma educaqecl de btla
qualidade. Para ajudd-los a alcang'arern
esses objetivos, muitt 'r se rcquel'de nos.

Cada um cle ntis. professores e adminis-
tradorcs advcntistas do s6timo dia. precisa-
mos aprendcr com o Mestre por Excelen-
cia l igoes de amor. hur.nildiide. l idelidade.
confianga. obedi6ncia e tolerAncia. Nada
podemos alcanqar por nossil pr6pria

habil idade c capacidade. Contar cot'u o
poder dAquele que nos chittt.tcltt i  a Linica
rnaneira de conscgttirnlos os resultaclos
desejados.

Somos responsdveis por todos os alunos
qr-re vem is nossas escolas. Precisamos
procural'diariantente. em tudo que fizer-
rnos, ajr-rd/r-los a,apreciar o amor de Jesus
Cristo por eles. E alto tempo de conhe-
cenrlos nossos alunos suficientemente
bem para percebennos quando eles estito
afundando acadCmica. social. f isica ott
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espiritualmente. Uma bondosa entrevista,
no tempo certo, pode ajudar a salvar uma
pessoa que de outra forma estaria perdida
para sempre.

A Biblia diz que Pedro clamou e
imediatamente Jesus veio em seu socorro.
Justamente como Jesus estd sempre alerta
para salvar-nos. nos precisamos estar
alerta para compreender que tipo de ajuda
nossos alunos precisam e qual a melhor
maneira de auxil id-los. As vezes. uma
"medida puni t iv l "  pode ser  a mais apro-
priada maneira de ajudS-los. Em todos os
casos, "o objetivo da disciplina 6 ensinar )
crianEa o governo de si mesma. ... Alcan-

Ea-se o verdadeiro objetivo da reprovagio
apenas quando o pr6prio malfeitor 6 leva-
do a ver a sua falta, e consegue sua vonta-
de no empenho de corrigir-se. Quando isto
se cumpre, aponte-lhe a fbnte de perdao
e poder. Procure preservar o seu respeito
pr6prio, e inspirar-lhe Animo e esperanga."
- Educagdo, p6,g.291. Lembremo-nos da
Regra Aurea: "Fagam aos outros o que
querem que eles f 'aqam a voc6s." Mateds
1:12. NTLH.

"Nesta epoca de perigos espee iais para
ajuvcntudc, ccrcam-na tcntaEdes de todos
os lados; ao passo que 6 frici l deixar-se
levar  por  cssa ondu.  cx igcm-sc os muiores
esforgos a Um de lutar contra a correntc.
Cada escola deve ser uma 'cidade dc rc-
trlgio' para os jovens tentados, e urn Iugar
em que as suas fia<;uezas sejam tratadas
paciente e sabiarnente. Os prclf 'essores
que compreendem suas responsabil idades
af'astarao de seu coraqlio e vida tudo que
os possa impedir dc tratar com 6xito cls
voluntariosos e desclbedientes. Amor e
ternura, paciOncia e governo pr5prio, serao
em todo o tempo a lei de sua linguagem. A
misericdrdia e a compaixdo estareo mistu-
radas com a justiqa. ...

"O divino Mestre suporta os que erram,
em toda a pcrversidade delcs. Seu amor
nlo arrefece; nao cessam Seus esfbrEos
para ganhii-los." Etlttcctq:tio. prigs. 293
e 294. Precisamos sempre procurar ser
urn exemplo do arnor de Deus aos nossos
alunos, ao nos esfbrqarmos para ajudd-los
a adquirir tanto o poder intelectual como o
espiritual.

Godwin Nwadibia Aja { pntle.s.utr ussot:iudo rto
Deportemetto de Pntgrunus de Sutitle na Uniyersi-
dade Babrcck, enr Ikeju, Estutlo de Lugos, Nigdria.
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. Evitar criticar os colegas ou a administraEdo diante de alunos, colegas,
ou pais.

. Tomar a iniciativa de esclarecer qualquer mal-entendido e animar seus
colegas.

. Estar disposto a paftilhar id6ias, t6cnicas e material, especialmente com
novos professores.

Com os supervisores
. Compreender a missdo da escola e ter prazer em apoi6-1a.
. Controlar-se bem e cumprir seus deveres sem rigorosa supervis6o.
. Pensar independentemente, comunicar de modo cort6s e ser um solucio-

nador de problemas.

Gom os pais e guardiaes
. Trabalhar em colaboraEdo com os pais e guardi6es para o bem de seus

filhos.
. Comunicar de modo regular com eles a respeito das realizaE6es e desa-

fios dos alunos.
. Participar das reuni6es de pais e professores e, se possivel, fazer visitas

nos lares.

Gom a igreja
. Ser um exemplo nos relacionamentos e responsabilidades na igreja.
. Participar ativamente nos programas da congregaEdo local.
. Observar o siibado de modo a honrar a Deus, alimentar sua alma e aju-

dar outros.
. Manifestar lealdade para com Deus contribuindo fielmente com os dfzi-

mos e ofertas voluntdrias.

Gom a comunidade
. Ser reconhecido como um cidadlo cumpridor da lei que est6 sempre

pronto a ajudar outros.
. Expandir seu cfrculo de amizade al6m da comunidade da Igreja Adven-

t ista.
. Ser conhecido como algu6m que cumpre suas promessas e salda todas

as obri gaE6es financeiras.
. Demonstrar as oualidades de um embaixador do reino de Deus.

Em sua extraordindria autobiografia, Henry Adams ( 1838- l9l 8) escreveu:
"O professor afeta a eternidade: jamais poderii dizer onde sua influ6ncia cessa."
- The Education oJ Henry Adams, pdg.20. Felizmente nao estamos sozinhos em
nossa nobre tarefa. Trabalhamos na companhia de agentes divinos e humanos que
podem nos ajudar a alcanEar os objetivos educacionais que
s6 a eternidade revelar6 plenamente.

Humberto M. Rasi sen,iu como Departamental Mundial de EducaEdo junto

d Assotit4 do Geral de 1 990 a 2002. Atualmente desJruta de uma jubilaqdo ativa
e ('ontitua upoiando a etlut:uqdo adt)entisto por meio de publicagies, palestras e
,semirtdrios em ntuitos paises.
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