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Aprendendo das lições da história

A

DIRETORA EDITORIAL
Beverly J. Robinson-Rumble

o examinarmos a nossa história e a maneira como Deus nos tem
guiado, ﬁcaremos inspirados, animados, e orientados para o futuro
da educação adventista. George Santayana advertiu que “Aqueles
que não conseguem aprender da história estão condenados a repetila.”
Os artigos de George Knight e Floyd Greenleaf estão incluídos nesta edição a ﬁm de examinar alguns dos aspectos da história
do nosso sistema educacional para que possamos evitar de repetir alguns erros, e
para que tomemos rumo que honre a Deus e sirva os alunos e a igreja de maneira
mais eﬁcaz.
George Knight escreve sobre o desaﬁo que sempre existiu na educação
adventista: como equilibrar os aspectos acadêmicos com a missão. Surpreendentemente, ele crê que esta tensão é absolutamente necessária para evitar que nossas
escolas caiam para um ou outro dos dois extremos: A perda do sentido missionário ou a oferta de programas de estudo inadequados.
O historiador Floyd Greenleaf explora a pergunta controversial feita 110
anos atrás mas ainda relevante hoje sobre instituições adventistas de ensino:
“Quem está no comando?” É possível que você ﬁque surpreso com suas conclusões!
Usando a Teoria da Escolha, de Glasser, o artigo de Kelly Bock e Brad
Greene compara e contrasta três estilos de administração e mostra que a administração de liderança é o método de preferência para as escolas adventistas.
Esperamos que você leia cada um dos artigos e que eles possam fomentar o
diálogo, o pensamento e a ação para melhor servir a Deus, a igreja e os alunos.
Para adventistas, quando pensamos nas lições da história lembramos da
declaração clara e otimista feita por Ellen White: “Nada temos que recear quanto
ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e
os ensinos que nos ministrou no passado” (Mensagens Escolhidas, volume 3, p.
162).
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