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Calendário 
da Educação 
Adventista do 
Sétimo Dia

1853 Martha Byington, fi lha do futuro 
presidente da Associação Geral, John 
Byington, abre a primeira escola adven-
tista conhecida para os Sabbatarian Ad-
ventists, em Buck’s Bridge, Nova York.

1872 A primeira escola mantida pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia é aberta 
por Goodloe Harper Bell, em Battle Cre-
ek, Michigan.

Ellen G. White escreve seu primei-
ro ensaio, “A Educação Ideal”, o qual 
aparece em série no periódico The Health 
Reformer e mais tarde é impresso no livro 
Testemunhos Para a Igreja, vol. 3.

1874 É aberto o Battle Creek College, 

primeiro colégio adventista [de ensino 
superior], tendo como diretor, Sidney 
Brownsberger. Matriculam-se tanto rapa-
zes quanto moças. 

Para prover supervisão para o novo 
curso de educação, a Associação Geral 
organiza a Sociedade Educacional em 
Michigan.

1881 O primeiro livro didático ad-
ventista, A Natural Method in English, é 
produzido por Goodloe Harper Bell.

1882 A igreja abre o segundo colégio 
[de ensino superior], o Healdsburg Colle-
ge, na região norte da Califórnia.

1883 A primeira escola de enfermagem 

é aberta no [hospital] Battle Creek Sani-
tarium, dirigida pela Dra. Kate Lindsay 
e Ann Stewart, aos cuidados do Dr. John 
Harvey Kellogg.

1887 A Associação Geral cria a 
Secretaria de Educação e nomeia W. W. 
Prescott como secretário, além de sua 
outra responsabilidade como diretor do 
Battle Creek College.

1888 A primeira convenção de profes-
sores adventistas é realizada em Battle 
Creek.

1891 É realizado o Harbor Springs 
Intitute, primeira convenção para todos 
os professores da América do Norte. 
Com a presença de aproximadamente 100 
professores é iniciada a primeira reforma 
na educação adventista, defendendo a 
opinião de que a Bíblia seja o centro de 
todo currículo.

1893 Claremont Union College, o pri-
meiro colégio adventista fora dos Estados 
Unidos, é aberto em Kenilworth, África 
do Sul.

1895 O [hospital] Battle Creek Sani-
tarium estabelece a primeira faculdade 
adventista de medicina, American Medi-
cal Missionary College, com John Harvey 
Kellogg atuando como diretor.

James Edson White começa a primei-
ra escola para afro-americanos a bordo 
do [navio] Morning Star, em Vicksburg, 
Mississippi.

Obreiros da África do Sul e da Améri-
ca do Norte estabelecem a Missão Solusi 
em Matabeleland depois de receberem 
uma doação de 12.000 acres de terra de 
Cecil Rhodes para educar africanos.

1896 Oakwood Industrial School é 
aberta em Huntsville, Alabama, como 
escola de treinamento para afro-america-
nos, depois de O. A. Olsen, presidente da 
Associação Geral, liderar pessoalmente 
uma comissão que prepararia o terreno e 
[planejaria] a construção dos prédios.

O Battle Creek College estabelece o 
primeiro curso para preparo de profes-
sores adventistas, liderado por Frederick 
Griggs.

1897 Avondale School for Christian 
Workers (mais tarde Avondale College) 
inicia as aulas em Cooranbong, Austrália, 
e C. B. Hughes atua como diretor.

E. A. Sutherland, diretor do Battle 
Creek College, inicia o “Movimento de 
97”, o qual faz aumentar tremendamente 
o número de escolas adventistas.

1898 N. Z. Town funda em Las Lunas, 
Entre Rios, Argentina, a primeira escola 
de treinamento de obreiros na América do 
Sul, precursora da atual Universidad Ad-
ventista del Plata. Frank Wesphal e seus 

Compilado por Floyd Greenleaf

Com base em minha pesquisa ao escrever um novo livro sobre a história da edu-
cação adventista, ofereço o seguinte calendário dos cem – ou mais – principais 
acontecimentos e pessoas que se destacaram nos 150 anos do desenvolvimento 
mundial da educação adventista. Os itens selecionados representam minha 
opinião; outros pesquisadores certamente diferirão no que incluir. Espero 

que esta lista incentive troca de idéias e melhor compreensão dos eventos e assuntos 
que formaram o sistema educacional imenso e diversifi cado da denominação. – Floyd 
Greenleaf.
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coobreiros mais tarde deslocam a escola 
para perto de Diamante.

1899 O Missionsseminar Friendensau, 
precursor da atual Friedensau Adventist 
University, oferece as primeiras aulas em 
uma antiga propriedade, Klappermuhle, 
perto de Magdeburg, Alemanha.

1900 P. T. Magan inicia uma campanha 
para eliminar as dívidas das escolas ad-
ventistas e outras intituições. Ellen White 
doa os rendimentos das vendas do livro 
Parábolas de Jesus para prover fundos 
para as escolas.

Professores das 220 escolas de ensino 
fundamental da América do Norte se 
reúnem em Battle Creek, Michigan, para 
o primeiro congresso de professores das 
escolas adventistas. 

1901 A Associação Geral cria o Depar-
tamento Educacional, com John Harvey 
Kellogg atuando como diretor e P. T. 
Magan como secretário.

1902 O Duncombe Hall Missionary 
College, precursor do Newbold College, é 
aberto em  Londres, Inglaterra, com H. R. 
Salisbury atuando como diretor.

George McCready Price publica Outli-
nes of Modern Science and Christianity, 
o primeiro livro adventista oferecendo 
apoio científico ao criacionismo.

1903 Ellen White publica o livro 
Educação, a melhor obra adventista sobre 
educação, a qual se torna a principal fon-
te de referência para classes universitárias 
sobre princípios da educação cristã.

1904 E. A. Sutherland e P. T. Magan 
iniciam o Nashville (Tennessee) Agricul-
tural and Normal Institute, o qual marcou 
o início do movimento educacional de 
manutenção própria na região sul da 
América.

Ida Thompson estabelece a primeira 
escola adventista na China, a Bethel 
Girls’ School em Canton, que mais tarde 
tornou-se o Hong Kong Adventist Colle-
ge.

É aberta a Buresala Training School 
(precursora do Fulton College) em Fiji 

Washington Foreign Missionary Semi-
nary com H. R. Salisbury atuando como 
presidente.

Em Soonan, é aberta a Sam Yuk Shin 
Hak Tai Hak (Escola Coreana para 
Rapazes), precursora da atual Sahmyook 
University.

A editora Pacific Press começa a publi-
car True Educacion Reader Series, livros 
didáticos de leitura para escolas de ensino 
fundamental, autorados por adventistas.

1909 O College of Medical Evange-
lists (CME) recebe autorização para abrir 
escolas de medicina e odontologia, e 
aceita a primeira classe de estudantes de 
medicina.

A editora Pacific Press começa a pu-
blicar Bible Lessons (Lições Bíblicas), de 

para os habitantes das ilhas do Pacífico.
1905 A Associação Sul da Califórnia 

compra um hotel muito freqüentado que 
se transforma na Universidade Loma Lin-
da, e no ano seguinte abre ali uma escola 
de enfermagem.

A Associação Geral adota um “sistema 
harmonioso de educação” integrando en-
sinos com matérias em nível fundamen-
tal, médio e superior. Prepara também 
material de ensino e manuais. O Departa-
mento Educacional da Associação Geral 
passa a ser denominado Departamento de 
Educação.

1906 A Pacific Press publica o primei-
ro manual escolar da igreja adventista.

1907 O Washington Training College 
em Takoma Park, Maryland, se torna o 

Navio Morning Star, no qual James Edson White estabeleceu a primeira escola adventista para afro-
americanos em 1895.

Uma das primeiras fotos do Healdsburg College, estabelecido em Healdsburg, Califórnia, em 1882. O 
nome foi mudado para Pacific Union College em 1906 e, três anos depois, a instituição mudou-se para 
a propriedade onde está localizada atualmente, em Angwin, a poucos quilômetros de distância do local 
original.

Uma das primeiras fotos do Avondale College, em 
Cooranbong, Austrália, estabelecido em 1897.



10 22:2006 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

Alma McKibbin, livros didáticos de Bí-
blia para as diferentes séries das escolas 
de ensino fundamental.

Frederick Griggs estabelece a Fireside 
Correspondence School, que mais tarde 
se torna o Home Study International, e 
atualmente Griggs University.

Christian Education, o primeiro peri-
ódico para toda a denominação começa 
a ser publicado, com Frederick Griggs 
atuando como editor. Trinta anos depois, 
torna-se o Journal of True Education, e 
atualmente Journal of Adventist Educa-
tion (Revista de Educação Adventista).

1910 Em Minnesota, Missouri e Illi-
nois, começam três seminários distintos 
para estudantes adventistas que falam os 
idiomas alemão e escandinavo.

1911 O CME recebe a nota “ C “ da 
American Medical Association, dando 
origem a um debate, que durou 25 anos, 
sobre o reconhecimento ou acreditação.

1912 Manuel Camacho colabora com 
Fernando e Ana Stahl para construir La 
Plateria Mission no Peru, a primeira de 
um sistema de escolas missionárias que 
ajudaram a transformar a sociedade entre 
os povos tribais dos Andes.

1915 O Seminário Adventista é esta-
belecido no Brasil com 18 alunos e J. H. 
Boehm atuando como diretor. Mais tarde, 
veio a ser a atual Universidade Adventista 
de São Paulo.

É aberta a South India Training School 
(precursora do Spicer Memorial College) 
em Coimbatore, sob a liderança de G. C. 

Lowry.
1917 É estabelecida a Philippine 

Seventh-day Adventist Academy (que 
mais tarde se tornou a Universidade das 
Filipinas).

1918 Denton Rebok dirige o primeiro 
congresso de professores adventistas na 
China.

1919 Em Mandeville, Jamaica, é esta-
belecida a West Indian Training School, 
primeira escola permanente para preparar 
obreiros no Caribe, precursora da Nor-
thern Caribean University.

1921 É estabelecido o Seminaire 
Adventiste du Saleve, em Collonge-sous-
Saleve, França, o qual serviu por muitos 
anos como a principal escola adventista 
para preparar obreiros que falam o idio-
ma francês.

1922 O Departamento de Educação 
da Associação Geral nomeia secretários 
associados e assistentes para o ensino 
fundamental, médio e superior. Sarah 
Peck vem a ser a primeira mulher no 
departamento, designada para o ensino 
fundamental.

É aberta em Shangai, China, a pri-
meira filial fora dos Estados Unidos, da 
Fireside Correspondence School.

1923 W. E. Howell, Secretário de 
Educação da Associação Geral, dirige o 
primeiro concílio mundial para educa-
dores adventistas em Colorado Springs, 
Colorado.

1928 É organizada a Association of 
Seventh-day Adventist Colleges and 

Secondary Schools, com seu corpo exe-
cutivo, a Board of Regents, para acreditar 
[reconhecer] escolas adventistas.

1930 A Associação Geral redige uma 
declaração sobre seu posicionamento 
quanto ao Criacionismo e autoriza um 
programa de pesquisa e publicação para 
refutar a Evolução. Os professores de 
matemática e ciências dos colégios norte-
americanos se reúnem para debater sobre 
o Criacionismo.

1947 É reiniciado o ensino em Frie-
densau, Leste da Alemanha, depois de as 
portas permanecerem fechadas durante a 
Segunda Guerra Mundial.

1950 O China Training Institute é 
fechado após a Revolução Comunista.

1952 O Philippine Union College 
torna-se a primeira escola adventista fora 
dos Estados Unidos a receber autorização 
para oferecer cursos de pós-graduação.

1953 Matricula-se a primeira classe de 
odontologia no CME. 

A Associação Geral vota que o mes-
trado passa a ser o padrão de preparo 
acadêmico para pastores.

1954 A Solusi Training School em 
Zimbábue se torna o Solusi Missionary 
College, oferecendo o primeiro curso 
superior de quatro anos de duração para 
africanos.

O Australasian Missionary College 
afilia-se com o Pacific Union College 
inaugurando a era internacional de afilia-
ção entre escolas adventistas.

A Board of Regents [Comissão de 

Construído pelos estudantes de medicina, o primeiro prédio da Faculdade de Medicina no College of 
Medical Evangelists em Loma Linda, Califórnia, o qual incluía sala administrativa para o diretor, sala de 
professores, uma pequena biblioteca e salas de aula.

Prédio administrativo no Seminaire Adventiste du 
Saleve na França ao redor de 1972.
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Acreditação] estende sua autoridade de 
acreditação para fora da América do Nor-
te, o que marca o início da acreditação 
denominational em nível mundial.

1957 A Associação Geral organiza a 
Potomac University em Takoma Park, 
Maryland, para o preparo de pastores.

A Associação Geral estabelece o 
Geoscience Research Institute [Instituo 
Geoscience de Pesquisa].

O Philippine Union College vem a 
ser a primeira instituição adventista não 
americana a receber da Associação Geral 
autorização para oferecer mestrado (na 
área de educação).

1958 A Associação Geral aprova a 
união da Potomac University e do Em-
manuel Missionary College em Berrien 
Springs, Michigan. O novo nome, An-
drews University, é escolhido dois anos 

depois.
O CME confere o primeiro título ad-

ventista de Ph.D. (em Ciências Médicas).
1959 O Columbia Union College e 

a igreja Sligo, ambos em Takoma Park, 
unem esforços para enviar o primeiro 
estudante missionário adventista.

1961 O CME muda o nome para Loma 
Linda University (LLU).

1963 A equipe de cirurgiões cardiolo-
gistas da Loma Linda University inicia 
um programa internacional de tratamento 
a pacientes cardíacos em seus próprios 
países.

1965 Administradores de escolas e 
universidades adventistas adotam uma 
declaração sobre liberdade acadêmica que 
proíbe o ensino em salas de aula de prin-
cípios contrários aos da igreja adventista.

1966 Realiza-se na Andrews Univer-
sity um congresso acadêmico sobre Pro-
blemas Modernos da Igreja e do Estado. 
Os presentes desafiam o posicionamento 
tradicional da igreja adventista quanto à 
ajuda do governo a escolas mantidas pela 
igreja.

1970 O Newbold College vem a ser a 
primeira escola superior fora da América 
do Norte a receber o reconhecimento/
acreditação da Board of Regents [Comis-
são de Acreditação] da igreja adventista.

1972 O seminário teológico começa a 
oferecer seu primeiro curso de doutorado 
(em ministério).

1973 A Escola Profissional Vocacional 
em Montemorelos, México, recebe auto-
rização do estado para oferecer diplomas 
universitários reconhecidos. A intituição 
estabelece a segunda Faculdade Adventis-
ta de Medicina.

1974 O Departamento de Educação 

Campus da Universidad de Montemorelos, no México, cerca de 1977.

Prédio da biblioteca do Solusi Missioinary College (agora Universidade) em Zimbábwe, na década de 1970.

Prédio do Seminário em Newbold College, na Inglaterra, ao redor de 1983.
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da Associação Geral começa a conferir 
Menção de Honra, Certificado de Exce-
lência e Medalha de Honra ao Mérito.

1978 O seminário teológico do Philip-
pine Union College vem a ser o primeiro 
seminário reconhecido e mantido pela 
divisão fora da América do Norte. A ins-
tituição se muda de Caloocan City para a 
atual localidade em Silang, Cavite.

1979 A Divisão Sul-Americana organi-
za o Seminário Adventista Latino-Ameri-
cano de Teologia, com sede em Brasília, 
o primeiro seminário com múltiplos 
campi na divisão.

1981 O importante caso de Defesa das 
Escolas do Governo na Austrália estabe-
lece a legitimidade da ajuda do governo 
para escolas mantidas pela igreja naquela 
nação.

1984 A Loma Linda University se 
afilia com o Kasturba Medical College, 
perto de Manipal, Índia, para preparar 
médicos e outros profissionais na área de 
saúde.

1987 O Departamento de Educação da 
Associação Geral organiza o Institute for 
Christian Teaching [Instituto de Ensino 
Cristão] e inicia seminários em todos os 
campos mundiais, promovendo a integra-
ção de fé e aprendizado. 

1988 A Adventist University of Central 
Africa, servindo a África de idioma 
francês, é reconhecida pelo governo de 
Ruanda. Torna-se a primeira instituição 
adventista reconhecida pelo governo 
a conferir diplomas de pós-graduação 
para africanos, mas é fechada seis anos 
depois durante a desordem civil. Depois, 
abre suas portas como uma instituição de 
múltiplos campi.

1989 O Departamento de Educação 
lança a revista Diálogo, um periódico 
publicado em quatro idiomas que debate 

questões intelectuais e visa estudantes ad-
ventistas universitários em todo o mundo.

O Zaosky Theological Semirary (na 
Rússia) é aberto como o primeiro centro 
educacional adventista na União Sovié-
tica.

A Divisão do Longínquo Oriente abre 
o Adventist International Institute of 
Advanced Studies, em Silang, Cavite, Fi-
lipinas, a única escola de pós-graduação 
de manutenção própria da igreja. 

1990 O Centro Médico da LLU instala 
a primeira dependência hospitalar de 
tratamento com próton, no mundo.

A área de ensino superior do Home 
Study International passa a denominar-se 
Griggs University.

B. Lyn Behrens torna-se a primeira 
mulher a atuar como diretora de uma 

universidade adventista.
1991 A University of Eastern Africa, 

em Baraton, é reconhecida pelo gover-
no do Quênia, tornando-se a primeira 
instituição adventista de ensino superior 
para africanos de idioma inglês autoriza-
da a conferir diplomas reconhecidos pelo 
governo.

1992 O Sahmyook College na Coréia 
do Sul se torna Sahmyook University 
e acrescenta curso de doutorado ao seu 
currículo de teologia.

1994 O Concílio Anual da igreja vota 
colocar o ensino teológico sob a jurisdi-
ção das divisões, sendo monitorado pela 
Board of Ministerial and Theological 
Education [Comissão de Educação Minis-
terial e Teológica]. 

1995 O Solusi College, perto de Bu-
lawayo, Zimbábue, é reconhecido como 
universidade que confere diploma.

A Divisão Norte-Americana é o 
primeiro campo mundial a promover o 
diretor de educação ao nível de vice-pre-
sidente.

1997 O Departamento de Educação da 
Associação Geral começa a conferir  a 
Menção Global em Educação Adventista. 

1999 A matrícula em escolas adven-
tistas no mundo inteiro ultrapassa um 
milhão.

2000 A Associação Geral organiza 
uma nova Comissão de Educação Supe-
rior para desenvolver um plano global 
para as instituições adventistas de ensino 
superior.

2001 No caso Columbia Union Col-
lege versus Clarke, a corte decide que o 

Prédio administrativo no Colégio Adventista Brasileiro (atualmente Universidade Adventista de São Paulo, 
Brasil), na década de 1970.

Middle East College (atualmente Universidade do Oriente Médio), em Beirut, Líbano, por volta de 1976.
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Em 1990, na cerimônia de entrega de prêmios da Educational Press Association, a Revista Adventista 
de Educação recebeu um de seus sete prêmios, o Certificado de Distinção nas Realizações ou Finalista. 
Da esquerda para a direita: Victor Griffiths, então editor; Beverly Robinson-Rumble, editora assistente; e 
Howard Bullard, diretor de artes gráficas.

uma nomeação como Finalista) – dois por 
números temáticos e seis por artigos de 
capa.

Após 30 anos de car-
reira no departamento 
de História da Southern 
Adventist University em 
Collegedale, Tennessee, 
durante os quais foi 
autor dos dois volumes 
de The Seventh-day 
Adventist Church in 
Latin America and the 
Caribbean (Andrews 
University Press, 1992), 
Floyd Greenleaf, Ph.D., 
se “aposentou” em 
1996. Desde então, foi co-autor de Light Bearers: A 
History of the Seventh-day Adventist Church (edição 
em inglês: Pacific Press, 2000; edição em espanhol 
produzida pelas Divisões Interamericana e Sul-
Americana, 2002), e acaba de completar In Passion 
for the World: A History of Seventh-day Adventist 
Education (Pacific Press, 2005). O Dr. Greenleaf 
escreve de Lake Suzy, Florida.

Columbia Union College (em Takoma 
Park, Mayland) pode legalmente receber 
ajuda do Estado de Maryland, utilizando 
o teste de “neutralidade” em vez do teste 
legal “predominantemente sectário” a fim 
de determinar a elegibilidade de colégios 
mantidos pela igreja para receberem 
ajuda do governo.

O total de escolas adventistas de ensi-
no fundamental ultrapassa 5.000.

2002 O total de professores em escolas 
adventistas de ensino médio ultrapassa 
20.000.

2004 O Concílio Anual aceita a 
recomendação das International Faith 

and Science Conferences [Conferências 
Internacionais de Religião e Ciência] 
confirmando a posição tradicional dos 
adventistas quanto à Criação.

2005 Nos anos que decorreram desde 
1974, no mundo inteiro um total de 41 
pessoas receberam a Menção de Honra 
ao Mérito, 130 o Certificado de Excelên-
cia, 43 a Medalha de Distinção, e 13 a 
Menção Global em Educação Adventista 
(1997 em diante).

A Revista de Educação Adventista 
recebe da Association of Educational 
Publishers seu sétimo Certificado de 
Distinção nas Realizações (incluindo 


