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Conduzindo os
Alunos a Cristo
Por Meio da Verdadeira Educação

DES
s vezes, precisamos olhar
para trás a fim de tirar lições
importantes do nosso passado e avançar mais eficazmente rumo ao futuro. A cofundadora da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, Ellen G. White, definiu a
verdadeira educação com as seguintes
palavras: “A verdadeira educação consiste no fixar ideias que impressionem
a mente e o coração com o conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo,
o Redentor. Essa espécie de educação
renovará a mente e transformará o caráter.” (Review and Herald, 22 de agosto
de 1912). Na Divisão Euro-Asiática
(DES), a educação adventista tornou-se
uma de nossas maiores prioridades. Ao
observamos o futuro com os olhos da
fé, nós o vemos repleto de alunos formados nas escolas adventistas, servindo
ao Senhor e compartilhando o evangelho com seus semelhantes. Reconhecemos a singularidade da educação adventista e acreditamos que ela abrange

À

mais do que apenas conhecimento; ela
tem como alvo inspirar a transformação de sua vida pela redenção. O objetivo da educação adventista deve ser
formar cristãos saudáveis, cujo desejo
primordial seja cultivar um relacionamento com Deus.
Esses conceitos são a base para a
nossa estratégia no Departamento de
Educação da DES, que inclui a abertura
de escolas fundamentais em todo o
nosso território, facilitando o desenvolvimento de nossas instituições de ensino superior e a abertura de novos
centros de língua inglesa como parte
dos projetos missionários. Queremos
ver nossa igreja crescer repleta de jovens e unida no cumprimento de sua
missão!
Embora, para o cumprimento da
nossa missão, tenhamos que enfrentar
muitos desafios, temos também alcançado êxitos surpreendentes que são um
incentivo para os funcionários da educação, líderes e membros leigos em todo
o mundo. Proporcionar uma educação
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cristã de qualidade significa um evangelismo verdadeiro, verdadeira redenção,
verdadeira salvação e liberdade eterna!
Líderes da Associação doam o
prédio onde funcionava sua sede
Durante o último quinquênio, a DES
abriu sete novas escolas de nível fundamental. Um exemplo inspirador vem da
Ucrânia, onde, pela graça de Deus, e
apesar de toda crise política, conseguimos abrir novas escolas. Na cidade de
Lvov, os administradores da Associação
local, percebendo a necessidade da abertura de uma escola adventista em sua cidade, decidiram doar o prédio onde
funcionava a sede da Associação para
que se tornasse a primeira escola adventista de Lvov. Filhos de membros da
igreja, e de muitos que tomaram conhecimento por meio de amigos e vizinhos,
foram convidados a se matricular. A comunidade agora tem uma escola que
oferece a educação cristã adventista integral para seus filhos.
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Outro exemplo vem da cidade ucraniana de Chernivtsi, onde foi tomada a
decisão de abrir uma escola em abril de
2014. Pais, avós, obreiros qualificados e
patrocinadores participaram da reforma e transformação do prédio onde
funcionavam os escritórios da Associação em uma futura escola. Levou
menos da metade de um ano para que
o sonho se tornasse realidade! No dia 1º
de setembro de 2014, 54 meninos e meninas começaram a frequentar, pela primeira vez, as cinco séries iniciais da primeira escola adventista dessa cidade.
Líderes da igreja e administradores municipais participaram do evento festivo,
quando foram elevadas a Deus as orações pelo futuro dessa escola adventista,
na presença de muitos participantes.
Prosseguindo pela fé
No final de 2012, a Escola Adventista
Vinnytsia, na Ucrânia, começou a funcionar provisoriamente numa das salas
de uma igreja naquela cidade. A resposta foi tão positiva que os funcionários da escola tiveram que adquirir um
novo local: um prédio ainda inacabado.
Sem recursos ou fundos, a igreja pediu

Acima: Pais se unem aos alunos e professores da Heritage Christian School, para participarem da abertura do ano letivo em Tokmak, no
Quirguistão.
Abaixo: Alunos da Faculdade de Teologia do Seminário Adventista de Zaoksky (Rússia).
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ajuda a seus pastores. Os pastores deram
sua contribuição por várias semanas, e
agora os professores e pais estão colaborando para garantir que as crianças tenham uma estrutura de qualidade, onde
possam receber a melhor educação! Mas
a maior recompensa vem das próprias
crianças que dizem: “Escolas como esta
mudam a nossa vida!”
Preparados e comprometidos no
cumprimento da missão
O ensino superior é também uma
prioridade para o Departamento de
Educação da DES. No Centro Ucraniano Adventista de Ensino Superior,
na região de Kiev, Ucrânia, a igreja
abriu recentemente um seminário teológico que foi reconhecido pela Associação de Acreditação das Escolas, Faculdades e Universidades Adventistas
do Sétimo Dia (AAA), para oferecer o
programa de bacharelado em Teologia.
Os alunos também podem escolher outras opções de certificação, como jornalismo, licenciatura em educação física e cibernética. Um novo programa
de Mestrado em Teologia Pastoral com
Ênfase no Ministério da Criança e do
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Adolescente oferece uma boa oportunidade de crescimento profissional.

sos cursos de inglês especiais de verão
são preciosas aos olhos do Senhor!

Alcançando outros por meio dos
centros de língua inglesa
Os centros de língua inglesa proporcionam uma nova oportunidade para a
DES construir outras pontes para as comunidades atendidas pela Igreja Adventista. Estamos trabalhando para alcançar muitas pessoas interessadas em
aprender a língua inglesa e queremos
fazê-lo de forma que as ajude a entender
melhor quem é Deus. Para a DES, o número de batismos dos centros de língua
inglesa não é questão de quantidade.
Embora em número reduzido, as pessoas batizadas como resultado dos nos-

Nossos desaﬁos
A educação adventista transforma
vidas para a eternidade. No entanto,
essa é uma área que enfrenta grandes
desafios, como a falta de recursos, dificuldades na obtenção de credenciamento por parte do governo e falta de
apoio da parte dos pais. Apesar dos desafios, sabemos que tudo vale a pena
quando vemos nossos filhos adquirindo o verdadeiro conhecimento, tornando-se cristãos saudáveis e membros
exemplares das comunidades onde
vivem. Isso é o que nos move e nos dá
força!

Acima: Alunos ouvem atentamente a primeira lição ensinada na Escola Adventista de Vinnytsia (Ucrânia).
Abaixo: Um grupo de alunos do Centro Ucraniano de Educação Superior desfruta dos momentos de estudo ao ar livre.
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Nosso maior desafio é convencer os
líderes das igrejas locais, pastores, bem
como os pais, de que nossas instituições de ensino mantêm altos padrões
acadêmicos. Temos evidências de que
nossos alunos superam seus colegas de
outras escolas em muitos aspectos.
Uma comissão independente de especialistas avaliou todas as instituições de
ensino superior da Ucrânia, com exceção das instituições médicas e militares.
Usando o sistema de Bolonha, a equipe
avaliou 78 instituições de ensino superior. O Centro Adventista Ucraniano de
Ensino Superior, em Kiev, na Ucrânia,
obteve o sexto lugar na lista.
Outro exemplo da excelência de nossas contribuições na área educacional é
vista na Escola Cristã de Zaoksky, na
Rússia. Os resultados regionais do concurso escolar nacional foram disponibilizados para a comunidade no final de
2012. Em nível municipal, nossa escola
em Zaoksky obteve o primeiro lugar,
com 1.035 pontos, enquanto a escola
que ficou em segundo lugar alcançou
apenas 475 pontos – ou seja, 560 pontos a menos que a nossa. A pontuação
considerou o desempenho acadêmico
nas várias disciplinas (matemática, química, história, biologia, geografia, etc.).
Unidos no apoio ao sábado
No ano seguinte, como forma de
reação ao resultado da avaliação, as autoridades locais programaram a maioria dos testes para o sábado, sabendo
que os alunos da escola adventista não
compareceriam. E eles estavam certos.
Nossos alunos não fizeram os testes no
sábado. Além disso, muitos de nossos
alunos de famílias não adventistas, depois de uma conversa com os pais, decidiram não participar de nenhum dos
testes que foram realizados aos sábados. Que testemunho poderoso! Assim,
o número de alunos participantes foi a
metade do número de algumas das outras escolas, mas, mesmo assim, a Escola Cristã de Zaoksky ficou em segundo lugar, com pouco mais de 100
pontos atrás da escola que aparecia no
topo da lista. Louvado seja o Senhor
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pelos professores, administradores e
funcionários de nossas escolas, que dedicam sua vida a serviço de nossas
crianças e jovens.
A crescente demanda pela
educação adventista
O número de pais muçulmanos que
desejam uma educação adventista para
seus filhos continua a crescer em Tokmak, no Quirguistão. Há uma grande
lista de espera para a maioria das escolas fundamentais I e II nessa região da
Ásia Central. Em dezembro, as escolas
não tinham mais vagas para o próximo
ano letivo que só começaria em setembro do ano seguinte. Muitos funcionários do governo e profissionais de empresas locais desejam que seus filhos
estudem em nossas escolas. Que testemunho poderoso! O sucesso já alcançado está inspirando a DES a envidar
mais esforços para isso. Acreditamos
que fomos chamados a participar na
salvação dos filhos de Deus, e a melhor
maneira de fazer isso é por meio da
verdadeira educação.
Gratidão pelas bênçãos de Deus
Somos agradecidos ao Senhor pelo
apoio recebido do Departamento de
Educação da Associação Geral (AG). A
Conferência Internacional sobre a Bíblia e a Ciência, realizada em St.
George, Utah, EUA, em agosto de 2014,
reafirmou o compromisso de nossas escolas com o criacionismo e enriqueceu
os métodos de ensino de nossos professores. Somos gratos pela sabedoria dos
profissionais da área de educação da
AG e pela assistência prática que têm
fornecido. John Wesley Taylor V, diretor associado do Departamento de
Educação da AG, atuou como um dos
principais palestrantes da Conferência
Internacional Científica e Prática para
os educadores, que teve como lema:
“Nos Passos do Grande Mestre”. Essa
Conferência foi realizada em junho de
2014, no Instituto Ucraniano de Artes e
Ciência, em Bucha, próximo a Kiev.

Também expressamos nossa gratidão a
Mike Lekic, diretor associado do Departamento de Educação, por sua
orientação ao lidar com as várias questões relacionadas à educação adventista
em nosso território. Somos gratos ao
Senhor pela fidelidade de nossos ministros, dos líderes da União, Associação e
Missão, pelos diretores de ensino, bem
como pelos membros leigos que
apoiam a educação em todo o vasto
território da Divisão Euro-Asiática.
Prioridades para o próximo
quinquênio
Durante o próximo quinquênio
(2015-2020), nossa maior prioridade é
continuar abrindo e ampliando escolas
dos níveis de ensino fundamental e
médio. Acreditamos que isso também
vá apoiar nossas instituições de ensino
superior e nossas igrejas irão crescer e
se encherão de jovens cheios de ânimo
para terminar a Obra de Deus!
A formação de novos professores
para abençoar milhares de crianças é,
também, nosso grande objetivo. Na
DES, buscamos aplicar o conselho do
Espírito de Profecia: “Como o mais elevado preparo para o seu trabalho indico-lhe as palavras, a vida, os métodos, do Príncipe dos professores.
Convido-o a imitá-Lo. NEle está o seu
verdadeiro ideal. Contemple-O, demore-se em Sua consideração, até que
o Espírito do Mestre divino tome posse
de seu coração e vida. ‘Refletindo como
um espelho a glória do Senhor’, você
será transformado ‘... na mesma imagem’ (2Co 3:18). Este é o segredo do
poder sobre os seus discípulos. ReflitaO” (Educação, p. 282). ✐

Vladimir Tkachuk,
MSA, é Diretor de
Educação da Divisão Euro-Asiática
dos Adventistas do
Sétimo Dia, em
Moscou, na Rússia.
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