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A
Divisão Sul-Asiática do Pací-
fico (DSAP) compreende as
regiões de Bangladesh, Bru-
nei, Darussalam, Camboja,
Indonésia, Laos, Malásia,

Myanmar, Filipinas, Singapura, Sri
Lanka, Tailândia, Timor-Leste, Vietnã e
Paquistão. O Departamento de Educa-
ção da DSAP supervisiona aproxima-
damente 13% das instituições de en-
sino da igreja no mundo, com 864
escolas de ensino fundamental, 115 es-
colas de ensino médio e 20 escolas de
ensino superior. As 999 escolas da
DSAP empregam 7.758 professores que
se dedicam ao ensino de 103.158 alu-

nos de todos os níveis, desde o mater-
nal até a pós-graduação.
A igreja investe quantias enormes de

recursos em termos de financiamento e
de pessoal para a formação dos jovens,
de acordo com a declaração de Ellen
White de que “nada é de maior impor-
tância do que a educação de nossas
crianças e jovens” (Conselhos aos Pro-
fessores, Pais e Estudantes, p. 165).

Crescimento em tamanho e em
números
O último quinquênio (2010-2015)

demonstra o crescimento do sistema
educacional da DSAP. A Tabela mostra
como foi esse crescimento. Houve um
aumento no número de escolas e no nú-
mero de pessoal em nossas instituições,
mas as matrículas diminuíram de forma
bastante acentuada entre 2010 e 2014.

Visitas de acreditação e
batismos
Neste último quinquênio, o Depar-

tamento de Educação recebeu, em

média, 31 visitas de acreditação por
ano, sendo 26 visitas para as escolas de
ensino médio e cinco para as faculda-
des e universidades. Nossas escolas tive-
ram uma média de 4.463 batismos a
cada ano, com um total de 22.313 alu-
nos batizados entre 2010 e 2014.

Seminários, congressos e
convenções
Durante este último quinquênio, a

DSAP realizou cinco convenções regio-
nais para professores nas várias Uniões
em seu território. As três Uniões das Fi-
lipinas realizaram uma convenção em
cada uma delas; as duas Uniões da In-
donésia realizaram uma na Universi-
dade Adventista da Indonésia, em Ban-
dung, Java Ocidental, na Indonésia; e a
União do Sudeste Asiático organizou
outra convenção para as Uniões próxi-
mas (Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka e
os países da União do Sudeste Asiático)

Grandes 
Desafios, Maiores
Oportunidades!
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“NEle estão escondi-
dos todos os tesouros da
sabedoria e do conheci-
mento.”

(Colossenses 2:3, NVI. )*
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Acima: Alunos e profes-
sores oram em círculos
durante uma semana de
oração.

À direita: Batismo de
alunos do ensino médio
na Indonésia.
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na Universidade Internacional da Ásia-
Pacífico, em Muak Lek, na Tailândia.
A Divisão também realizou concí-

lios anuais para administradores e dire-
tores das universidades e faculdades,
para os diretores de escolas das Uniões
e para as mesas diretivas universitárias,
bem como seminários sobre gestão de
risco e liderança escolar. Mais de 100
diretores de escolas secundárias, líderes
de Associações/Missões e outros líderes
educacionais de toda a Divisão partici-
param de um concílio de diretores em
2014, em Johor Bahru, na Malásia.

Bolsas de estudos
O compromisso da DSAP com uma

educação adventista de qualidade é de-
monstrado pela implementação de qua-
tro programas de bolsas de estudos:

Fundos de Bolsas de Estudo para Ins-
trutores Universitários, Fundos de Aju-
das Educacionais para Professores do

Ensino Fundamental e Médio, e Bolsas
de Estudos para o Programa de Desen-
volvimento e Liderança Educacional
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Concílio de diretores de colégios em Johor Bahru, na Malásia.

Número de obreiros da DSAP que participaram dos programas de
bolsas de estudos de pós-graduação, no período 2010-2014

Ano B.A./B.E./B.S. M.A./M.S./M.B.A. PhD Total

2010 1 3 1 5

2011 6 69 5 80

2012 1 37 7 45

2013 0 5 5 10

2014 0 9 2 11

Total 8 123 20 151
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para Pastores, patrocinadas pelos fun-
dos da DSAP separados para esse fim.
Um programa recém-criado de bolsas
para graduação vai ajudar a preparar fu-
turos professores para as nossas escolas.
Desde 2010, temos uma média

anual de 28 alunos patrocinados pelos
fundos de bolsas de estudos e uma
média de 136 patrocinados pelo fundo
de ajuda educacional. Muitos dos par-
ticipantes já concluíram seus cursos.
Uma vez que as bolsas de estudos para
o Desenvolvimento e Liderança Edu-
cacional e as bolsas de graduação só
começaram em 2014, as primeiras tur-
mas a se formar estão previstas para o
verão de 2015.

Desafios
Durante este último quinquênio,

aumentou o número de escolas e de
professores da DSAP. No entanto, entre
2010 e 2014, o número de alunos dimi-
nuiu 6.1%, passando de 109.000 para
103.000, o que trouxe dificuldades fi-
nanceiras para nossas instituições. Ape-
sar dessas dificuldades, continuamos
fortalecendo os programas de educação
de nossas instituições em todo o terri-
tório da DSAP, à medida que nos depa-
ramos com as enormes oportunidades
para o avanço da Grande Comissão,
através do ministério realizado por
nossas escolas.

Oportunidades
A educação adventista é uma ferra-

menta de evangelização poderosa para
a igreja. As escolas da DSAP produzem
muitos milhares de batismos a cada
ano. Fortalecemos, portanto, o currí-
culo de Bíblia no ensino fundamental
para que o clima espiritual de nossas
escolas combine fortalecimento espiri-
tual e alcance social. As visitas para
acreditação acompanham os progra-
mas espirituais das escolas, garantindo
assim que elas sejam distintamente ad-
ventistas e preparem os jovens para a
liderança tanto na igreja como nas ocu-
pações por eles escolhidas.

Considerações finais
Colossenses 2:3 chama nossa aten-

ção para o foco da verdadeira educa-
ção: “NEle [Jesus Cristo] estão escondi-
dos todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento” (NVI).* Isso é o que
distingue a educação adventista do sé-
timo dia da educação secular. Jesus é o
centro de toda instrução ministrada na
sala de aula, dos programas escolares e
atividades em todas as nossas institui-
ções de ensino. Essa é certamente a
marca da educação adventista! �

*Bíblia Sagrada – Nova Versão Internacional.

Lawrence L. Do-
mingo, EdD, é di-
retor de Educação
para a Divisão Sul-
Asiática do Pacífico
da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia,
em Silang, Cavite,
nas Filipinas.

Canadian Z. Pan-
jaitan, PhD, é dire-
tor associado de
Educação para a
Divisão Sul-Asiá-
tica do Pacífico.
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Cerimônia de boas-vindas aos integrantes da Associação Adventista de Acreditação.
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