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Introdução
Quer gostemos ou não, quer reconhe-

çamos ou não, a educação adventista em 
geral enfrenta uma crise. Década após dé-
cada, a porcentagem de jovens adventistas 
em escolas denominacionais tem diminu-
ído. Em 1945, a proporção de estudantes 
em escolas adventistas para os membros 
espalhados no mundo inteiro era de 25 
para 100.  Em 2000 era de 9 para 100, 
com um aumento no número de alunos 
vindos de lares não-adventistas.1

Pais adventistas questionam por que 
deveriam mandar seus fi lhos para as esco-
las adventistas. E cada vez mais pastores 
e igrejas questionam a importância de 
entregar a maior porção de seu orçamento 
local para a escola adventista.

Essas questões são importantes e 
válidas. As respostas são igualmente 
importantes. São as escolas adventistas 
tão importantes assim? Devemos nos sa-
crifi car para mantê-las? Se sim, por quê? 
Essas questões constituem a base dos 
meus comentários.

N
inguém parecia desejá-la! Nin-
guém parecia querer a educação 
adventista!

No início da década de 1850 
tentativas de iniciar escolas ad-

ventistas foram feitas em Buck’s Bridge, 
Nova York, e Battle Creek, Michigan, 
EUA. Mas tristemente ambas falharam. 
Tiago White escreveu na Review and He-
rald em 1861 com respeito à experiência 
de Battle Creek dizendo: “Fizemos uma 
tentativa perfeita com uma escola em Bat-
tle Creek, sob as mais favoráveis circuns-
tâncias, e desistimos dela, pois deixou de 
satisfazer as expectativas dos que estavam 
interessados.”2

A razão para a falta de interesse não é 
tão difícil de ser determinada. W. H. Ball 
a expressou bem em 1862 em uma carta a 
Tiago White: Será que é certo e coerente, 
−  ele escreveu – para nós que acredita-
mos de todo o coração na iminente vinda 
do Senhor, buscar dar uma educação às 
nossas crianças?3

Aí está. Mesmo 18 anos após o desa-
pontamento dos mileritas em 1844, muitos 
adventistas acreditavam que mandar os 
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fi lhos para a escola demonstrava falta de 
fé na breve volta de Jesus. Afi nal, mandar 
as crianças para a escola implicava que 
elas cresceriam para usar aquela educação. 
Aos olhos de muitos, conseqüentemente, 
o estabelecimento de escolas adventistas 
era um sinal de heresia ou apostasia, um 
ato que expressava que o Senhor retardara 
Sua vinda.

E educação formal não era o único alvo 
dessa linha de pensamento. Em setem-
bro de 1845, Tiago White publicamente 
censurara um casal que havia anunciado 
seu casamento. Para Tiago, eles haviam 
“negado a fé” no Segundo Advento. Ele 
escreveu que o casamento era “um ardil 
do diabo. Os fi rmes irmãos em Maine, 
que estão esperando pela vinda de Cristo, 
não têm interesse algum nesse passo.”4 
Mais tarde ele afi rmou que esse ponto de 
vista era mantido pela “maioria dos nossos 
irmãos”, já que “tal passo parecia contem-
plar muitos anos de vida neste mundo”.5

Este era o modo como os primeiros 

Educação 
Adventista e a 

Visão Apocalíptica

adventistas viam as coisas.
No entanto, menos de um ano após 

condenar publicamente novos casamentos, 
Tiago se uniu em santo matrimônio com a 
jovem Ellen Gould Harmon em agosto de 
1846. Por quê? Porque, explicou o novo 
noivo, sua amada não tinha ninguém para 
acompanhá-la e protegê-la enquanto viaja-
va para apresentar a mensagem que Deus 
lhe tinha dado.6 Em resumo, o casamento 
para o casal White tinha sido um meio 
necessário para fi nalizar a  pregação da 
mensagem adventista. O casamento deles 
se tornara crucial para o avanço da missão 
adventista. Ao se unirem em casamento, 
o casal White deu o primeiro passo em 
direção à institucionalização do adventis-
mo. Se o fi m não estava para vir tão cedo 
como a princípio esperavam, nesse ínterim 
tinham que dar passos adequados para 
preparar-se para o serviço. Neste caso, 
casamento era o meio e a missão adventis-
ta era o fi m.

Você pode estar pensando que o assun-

to fi cou sufi cientemente claro. Até então, 
tudo bem.

M
as, devo salientar que a visão 
de missão dos adventistas 
sabatistas no fi m da década de 
1840 e no começo da década 
de 1850 era, na melhor das 

hipóteses, sombria. Eles ainda criam que 
a porta da graça se fechara em 1844 e que 
sua única tarefa era encorajar outros ex-
mileritas e apresentar as verdades bíblicas 
recém-descobertas para essa limitada 
população.

Para ser mais direto, os primeiros 
adventistas sabatistas não eram apenas 
anti-educacionais, mas também anti-mis-
são. FALTAVA-LHES VISÃO.

Desta perspectiva, precisamos pergun-
tar como esse punhado de pessoas com 
miopia profunda desenvolveria no século 
e meio seguinte o mais vasto e unifor-
me programa de evangelismo e o mais 
extenso e unifi cado sistema educacional da 
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ainda mui distantes” no futuro. O verso 
26 obviamente volta a referir-se a Daniel 
8:14, que era o único símbolo profético 
não explicado no capítulo. Esse verso diz: 
“Até duas mil e trezentas tardes e ma-
nhãs”, “e o santuário será purificado”.

Em resumo, considerando a proclama-
ção de Daniel de que parte de sua profecia 
(especificamente a visão dos 2.300 dias) 
seria selada até o fim do tempo, o livro de 
Apocalipse nos diz que quando o livrinho 
selado fosse aberto no período que antece-
de o Segundo Advento, seria doce na boca, 
mas amargo no estômago. 

E
ste breve resumo nos leva à 
história do mundo; especialmente 
à Revolução Francesa da década 
de 1790. O mundo ocidental ficou 
pasmado pela brutalidade e pelo 

aspecto anti-cristão desse evento. Muitos 
concluíram que a revolta sócio-política-
religiosa sem precedentes era o início do 
fim do mundo. Como resultado, muitos 
estudiosos de ambos os lados do Atlântico 
foram levados aos livros proféticos da 
Bíblia. Em particular, as porções apoca-
lípticas de Daniel foram estudadas como 
nunca antes quando os olhos de muitos a 
“esquadrinhariam” através das páginas de 
Daniel e o “conhecimento” de suas profe-
cias se “multiplicaria” (Daniel 12:4).

O período da metade da década de 1790 
até a década de 1840 mostrou uma explo-
são nunca vista de livros relacionados a 
profecias e eventos bíblicos referentes ao 
Segundo Advento e ao milênio.8

Daniel 12:4 estava se cumprindo. E 
no processo, muitos estudiosos buscaram 
desvendar as profecias de Daniel quanto 
ao tempo. Grande número de escritores 
vindos de diferentes áreas de conhecimen-
to concluíram que os 2.300 dias de Daniel 

história do protestantismo? Essas questões 
nos levam ao livro de Apocalipse e à visão 
apocalíptica.

1. O Imperativo Apocalíptico
Apocalipse 10 é um texto importan-

te em nosso estudo. Os eventos deste 
capítulo tomam lugar entre a sexta (9:14) 
e a sétima trombetas (11:15). Sendo que 
a sétima trombeta soa por ocasião do 
segundo advento (11:15-17), Apocalipse 
10 discorre sobre eventos que antecedem o 
fim (10:7).

O ponto focal de Apocalipse 10 é um 
livrinho que será aberto perto do fim do 
tempo (10:2, 8). Ao profeta foi ordenado 
tomar o pequeno livro que havia sido aberto 
(10:8). “Toma-o, e devora-o”, foi-lhe dito. 
“Ele será amargo ao teu estômago, mas, na 
tua boca, doce como mel” (10:9, RA).7

“E”, respondeu ele, “eu tomei o livrinho 
da mão do anjo e o devorei, e na minha 
boca, era doce como mel; quando, porém, 
o comi, o meu estômago ficou amargo” 
(10:10).

O ponto importante a observar é que 
existe apenas um livro no Velho Testa-
mento que alega que ele seria selado ou 
fechado até o fim do tempo. “Tu, porém, 
Daniel”, lemos em Daniel 12:4, “encerra 
as palavras e sela o livro, até ao tempo do 
fim; muitos o esquadrinharão, e o saber se 
multiplicará (veja verso 9).

Daniel ainda especifica a parte de seu 
livro que seria selada até o fim do tempo. 
O capítulo 8 apresenta quatro símbolos 
proféticos (versos 3, 5, 9, 14) e então, após 
explicar que a profecia se estenderá até o 
tempo do fim, interpreta três delas (versos 
20, 21, 23-25). Então no verso 26, é dito a 
Daniel que a “visão das tardes e manhãs” 
é verdadeira, mas que Daniel precisava 
“preservar a visão, porque se refere a dias 

Guilherme Miller

Certidão de casamento de James [Tiago] White e Ellen Harmon, 1846.

Auxílio visual do início do Milerismo: “Um Gráfico 
Cronológico das Visões de Daniel e João.”

A partir dos abalados remanescentes 

do desapontado milerismo surgiria 

uma missão a nível mundial.
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terminariam entre 1843 e 1847. O ponto 
de divergência deles não era a época do 
cumprimento, mas o evento que acontece-
ria naquele tempo.9 William Miller estava 
em boa companhia.

Acreditando que o santuário era a Terra 
e que a sua purificação seria com fogo, ao 
considerar Daniel 8:14 Miller concluíra 
que Cristo voltaria por volta do ano 1843. 
Seu coração se encheu de infinita alegria 
ante tal perspectiva. Assim, em um artigo 
publicado em 1841, ele apresentou uma 
linha de tempo proclamando que o livrinho 
de Apocalipse 10 fora aberto e que o fim 
estava perto.10 A revelação das profecias de 
Daniel era verdadeiramente doce na boca.

Mas eis um fato espantoso. Temo que o 
pobre e velho Miller leu a profecia bíblica 
do mesmo modo que a maioria de nós 
fazemos. Ficou animado com as partes 
que compreendeu e pulou o restante. Ele 
não tinha dúvida que o abrir das profecias 
do livrinho tinha sido tão doce como o 
mel, mas ele parece ter negligenciado a 
ênfase que o resultado final seria amargo 
no estômago (Apocalipse 10:10). E foi 
amargo. O adventismo milerita foi abalado 
pelo desapontamento de outubro de 1844. 
Houve choro e amargura por toda parte em 
seu amanhecer.

O ponto que deve ser considerado nesta 
conjuntura é que servimos a um Deus que 
conhece o fim desde o princípio.

• Ele sabia do selamento da profecia 
dos 2.300 dias.

• Ele sabia de sua revelação no fim dos 
tempos.

• Ele conhecia a doçura da antecipação.
• E Ele conhecia a amargura do desa-

pontamento.
Mas Deus sabia algo mais. O mais im-

portante verso de Apocalipse 10 é o verso 
11, após a experiência amarga: “Então me 
disseram: É necessário que ainda profe-
tizes a respeito de muitos povos, nações, 
línguas e reis.”

Em outras palavras, a partir dos 
abalados remanescentes do desapontado 
milerismo surgiria uma missão a nível 
mundial. Este pensamento nos leva a 
um ex-milerita chamado José Bates.11 
Por volta de 1846, ele e outros haviam 
reinterpretado Daniel 8:14 em termos da 
purificação pelo sangue de Jesus do segun-
do compartimento do santuário celestial. 
Bates estava também muito concentrado 
no livro de Apocalipse em seu desejo de 
compreender que mensagem devia ser 
pregada a “muitos povos, nações, línguas 
e reis” entre o amargo desapontamento e o 
Segundo Advento.

Essa busca levou Bates a Apocalipse 

11, especialmente o verso 19, onde leu que 
“abriu-se, então, o santuário de Deus que 
se acha no Céu, e foi vista a arca da Alian-
ça no seu santuário”. Bates não deixou de 
perceber que o verso 19 apresenta uma 
visão do segundo compartimento do san-
tuário celestial. Até este ponto no Apoca-
lipse, a ação tinha acontecido no primeiro 
compartimento. Mas no capítulo 11, verso 
19, ela muda para o segundo. Essa mudan-
ça se alinha com a nova compreensão de 
Bates do que acontecera em Daniel 8:14.

Mais importante ainda, Bates sabia o 
que estava na arca da Aliança de Apocalip-
se 11:19. E o conteúdo, ele logo desco-
briu, tornou-se o clímax de Apocalipse 
12, que traça a história da igreja desde o 
nascimento de Cristo até o fim do tem-
po, quando o dragão ficaria irado com a 
mulher e “foi pelejar com o restante da sua 
descendência, os que guardam os manda-
mentos de Deus” (verso 17). A partir deste 
verso, Bates logo concluiu que Deus teria 
um povo no tempo do fim que guardaria 
Seus mandamentos, e que a guarda desses 
mandamentos, de acordo com a profecia 
bíblica, seria o principal ponto de conflito 
no fim dos tempos.

N
ão demorou muito para Bates 
ver que Apocalipse 12:17 era a 
chave para abrir o restante de 
Apocalipse, com o capítulo 13 
retratando o poder do dragão 

dos últimos dias, o capítulo 14 destacando 
a mulher ou igreja dos últimos dias, e o 
restante do livro delineando o conflito da 
grande controvérsia que culminaria no 
reino celestial.

Bates foi especialmente atraído às três 
mensagens angélicas de Apocalipse 14. 
Essas mensagens, ele observou, seriam as 
últimas antes de Cristo voltar nas nuvens 
do céu (versos 14-20).

No verso 6, ele leu sobre “um outro 
anjo” que estaria “voando no meio do céu, 
tendo um evangelho eterno para pregar 
aos que se assentam sobre a terra, e a cada 
nação, e tribo, e língua, e povo”. Esta 
frase parece conhecida. Nós a vimos em 
Apocalipse 10:11, onde os desapontados 
deveriam pregar novamente a todo o mun-
do. Aqui em Apocalipse 14, Bates con-
cluiu, está a identidade daquela mensagem 
profética. A missão delegada em Apoca-
lipse 14:6 é uma repetição de Apocalipse 
10:11. Mas em Apocalipse 14, a descrição 
do que deve ser pregado a todo o mundo é 
detalhada.

Bates viu outra repetição em Apoca-
lipse 14:12, que proclama: “Aqui está a 
perseverança dos santos, os que guardam 

José Bates.

Como esse punhado de pessoas com 

miopia profunda desenvolveria no 

século e meio seguinte o mais vasto 

e uniforme programa de evangelismo 

e o mais extenso e unificado 

sistema educacional da história do 

protestantismo? Essas questões nos 

levam ao livro de Apocalipse e à visão 

apocalíptica.
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os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”. 
De acordo com Apocalipse 12:17, Bates 
observou que guardar os mandamentos de 
Deus seria uma questão de controvérsia 
exatamente antes do retorno de Cristo. 
E ele ficou muito mais animado ao ler o 
verso 7, que salienta um desses manda-
mentos em particular: “Adorai Aquele que 
fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes 
das águas”. Bates facilmente reconheceu 
que esta passagem se referia diretamente 
ao mandamento do sábado no Decálogo. 
Bates agora tinha a resposta quanto a que 
mensagem deveria ser pregada a toda a 
Terra após o amargo desapontamento 
(Apocalipse 10:10, 11), e que ela precisa-
va ser pregada a toda nação antes da vinda 
de Cristo nas nuvens do céu (14:6-20). 
Ele logo compartilhou sua compreensão 
profética com Tiago e Ellen White.

Da cooperação entre eles eventualmente 
surgiria a Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O ponto que deve ser salientado neste 
momento é que o adventismo do sétimo 
dia jamais havia se considerado meramen-
te uma outra denominação. Ao contrário, 
desde seu início tinha visto a si mesmo 
como um movimento profético com uma 
missão para todo o mundo. Eu sugeriria 
que a importância de Daniel 8:14 não 
está tão relacionada à salvação pessoal 
como ao fato de ser um ponto de apoio na 
história missiológica.

Compreende-se que o adventismo é 
um povo profético que levou gerações 
de seus jovens a dar a vida em campos 
missionários obscuros e que conduziu 
membros mais idosos da igreja a sacrificar 
não somente seus filhos, mas também seus 
recursos financeiros para cumprir a ordem 
profética.

É esta visão que tornou o adventis-
mo um movimento dinâmico e mundial. 
Quando esta visão for perdida, o adven-
tismo se tornará meramente uma outra 
denominação um tanto sem sabor. A 
perda da visão apocalíptica e do lugar do 
adventismo na história profética é a maior 
ameaça que o adventismo e o seu sistema 
educacional enfrentam ao entrar no século 
21.

2. O Imperativo Apocalíptico e a 
Educação Adventista

A visão apocalíptica não somente 
transformou um povo anti-missão em um 
movimento focalizado na missão, mas 
transformou também um povo anti-educa-
cional em um movimento profundamente 
comprometido com a educação. Estas 
transformações levaram tempo, porém não 
foi por acaso que os adventistas do sétimo 

dia enviaram para além-mar seus primei-
ros missionários e fundaram suas primei-
ras escolas de ensino fundamental no mes-
mo ano (1874). Com sua nova consciência 
da responsabilidade da missão mundial, 
os líderes da denominação sentiram a 
necessidade de pessoas de talento serem 
educadas para levar a sua mensagem aos 
vários grupos lingüísticos do mundo. Não 
somente necessitavam de pregadores, mas 
também de editores, escritores, e outros 
que pudessem liderar na pregação da men-
sagem de Apocalipse 14.12

Não podemos enfatizar demasiadamen-
te que foram as necessidades da missão 
apocalíptica a toda nação e povo e língua 
que estimulou o crescimento da educação 
adventista no começo da década de 1870. 
O mesmo seria verdade quanto à verdadei-
ra explosão na educação adventista na dé-
cada de 1890. As estatísticas são informa-
tivas. Em  1880, a denominação tinha três 
escolas. Esse número aumentou para 20 
em 1890. Mas até o ano de 1900, atingiu 
246. E o crescimento não parou. Em 1910, 
havia 680 escolas adventistas espalhadas 
no mundo, e 2.178 em 1930.13

É interessante que o crescimento na 
missão adventista mostra exatamente a 
mesma curva de crescimento da educação. 
Em 1880, oito missões foram iniciadas 
fora da América do Norte com cinco 
obreiros evangelistas. Dez anos depois, 
ainda havia oito missões com cerca de 
56 obreiros. Mas em 1900, o número de 
missões havia crescido para 42 e o número 
de obreiros missionários evangelistas para 
481. Mais uma vez podemos ver uma 
curva de crescimento quase que totalmente 
ascendente começando na década de 1890. 
Em 1930 encontramos a denominação 
com 270 missões sendo operadas por 
8.479 obreiros evangelistas fora da Améri-
ca do Norte.14

Tanto o nascimento como o desenvol-
vimento da educação adventista do sétimo 
dia foram estimulados pelo explosivo 
combustível de missões apocalípticas. 
Essa consciência de missão no ensino 
superior no início do século 20 deu origem 
a vários nomes como Southern Missionary 
College, Emmanuel Missionary College 
e o College of Medical Evangelists. A 
função do ensino superior adventista era 
educação autoconsciente dos servos de 
Cristo para testemunhar da verdade de 
Deus sobre os últimos dias, quer fossem 
empregados pela igreja ou trabalhassem 
para alguma outra entidade. E o que era 
importante na América do Norte foi de 
importância para o resto do mundo. Assim 
as escolas adventistas de ensino médio 

James [Tiago] e Ellen White.

Não foi por acaso que os adventistas do sétimo 
dia enviaram para além-mar seus primeiros 
missionários (J.N. Andrews, retratado acima com 
seus filhos em uma estátua na Andrews University) 
e fundaram suas primeiras escolas de ensino 
fundamental no mesmo ano (1874).
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e as faculdades foram desenvolvidas ao 
redor do mundo para treinar obreiros que 
pudessem ajudar a proclamar a mensagem 
apocalíptica de Apocalipse 14.

P
recisamos reconhecer que o 
vigor da educação adventista 
estava diretamente ligada a uma 
realização autoconsciente da 
missão apocalíptica. E isto não 

era verdade apenas para o ensino médio e 
superior. O ensino fundamental adventista 
encontra seu início na experiência de mis-
são da década de 1890. Durante os anos de 
Ellen White na Austrália, ela se deparou 
com o fato de que a freqüência à escola 
na Austrália era exigida de toda criança. 
Como resultado, ela escreveu ao seu filho 
em maio de 1897, dizendo: “Neste país os 
pais são compelidos a enviar seus filhos à 
escola. Portanto, em localidades onde há 
igreja, escolas devem ser estabelecidas, 
mesmo que não haja mais que seis crian-
ças para freqüentar.”15

Aquele conselho gerou uma reação ao 
redor do mundo adventista. Entre 1895 
e 1900, o número de escolas adventistas 
de ensino fundamental aumentou de 18 
para 220. Se era importante que os jovens 
se preparassem para propagar a visão 
apocalíptica do adventismo até os confins 
da Terra, era igualmente importante que 
as crianças no ensino fundamental fossem 
instruídas nesta visão desde seus tenros 
anos na escola. Os pais e as igrejas adven-
tistas estavam dispostos a se sacrificar para 
estabelecer um sistema educacional que 
fizesse genuína diferença no mundo e na 
igreja.

Resumindo, a educação adventista nas-
ceu na matriz de uma visão de missão apo-
calíptica, e tem sido mais saudável quando 
o propósito da mensagem e da missão 
adventista está à frente de sua consciência. 
Contudo, quando esses fatos são perdidos 

de vista ou negligenciados, não é surpre-
endente encontrar um crescente número de 
pais adventistas chegando à conclusão que 
enviar seus filhos à escola batista local ou 
à escola cristã comunitária é uma opção 
válida. E assim é. A EDUCAÇÃO AD-
VENTISTA É IMPORTANTE APENAS 
QUANDO É VERDADEIRAMENTE 
ADVENTISTA.  Quando não é, pode 
ser vista apenas como uma alternativa a 
outros sistemas educacionais, mas não 
necessariamente como uma educação 
importante, e certamente não será digna 
de muito sacrifício financeiro.

Conclusão
Este artigo é a primeira parte de uma 

apresentação que será concluída na próxi-
ma edição da REVISTA DE EDUCACAO 
ADVENTISTA. Até aqui, examinamos 
o imperativo apocalíptico que inspirou o 
surgimento do adventismo e o importante 
relacionamento entre este imperativo e o 
surgimento e o contínuo vigor da educação 
adventista.

No artigo final, notaremos que a visão 
de Apocalipse não é tudo o que precisa-
mos para manter a educação adventista 
saudável, examinar o ministério do ensino, 
e explorar importantes questões que os 
professores precisam conservar em mente 
ao avançarmos para o futuro.
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University em Berrien 
Springs, Michigan, EUA. Ele é autor de 30 livros, e 
vive em Rogue River, Oregon, EUA.
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