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DTE
urante este último quinquênio (2010-2015), a educação
adventista na Divisão Transeuropeia (DTE) alcançou um
modesto, mas significativo
progresso, apesar dos muitos desafios.
A DTE tem o menor número de
membros das 13 Divisões mundiais,
além de ser bastante diversificada. Estende-se desde a Groenlândia, ao norte,
e alcança a Escandinávia, que abrange
as regiões da Noruega, Suécia, Finlândia, e Dinamarca; vai da Islândia, a
oeste, englobando as Ilhas Britânicas,
Holanda, Polônia e os três países bálticos, no leste; ao sul, ficam a Hungria, os
países junto ao Mar Adriático, até a
Grécia e Chipre. Os 204 milhões de habitantes desses territórios vivem em
culturas seculares pós-modernas, católicas e ortodoxas; falam mais de 20 línguas oficiais e inúmeros dialetos.
Em 2012, a igreja reorganizou o território da DTE, assim, os trabalhos do
Departamento de Educação no Oriente
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Notícias
Animadoras
Vindas de
Lugares Difíceis
Médio estão agora aos cuidados da
União Oriente Médio e África do Norte
(UOMAN); o Sudão ficou com a Divisão Africana Centro-Oriental (DACO)
e o Paquistão passou a pertencer à Divisão Sul-Asiática do Pacífico (DSAP).
Nós nos alegramos com o constante
sucesso dessas regiões, no entanto,
como resultado das mudanças, “perdemos” 42 instituições (38%) e 8.000 alunos (40%). Dessa forma, nosso trabalho educacional está agora
significativamente menor.
Oferecer educação adventista aos 22
países da DTE não é tarefa fácil. Esses
países estão organizados em 11 Uniões
e mais três campos anexados. Em virtude da diversidade cultural, não há
uma fórmula única que funcione em
todos os lugares. Os administradores,
educadores e alunos estão empenhados
em garantir que nosso sistema educacional prepare as pessoas não só para o
serviço útil nas condições específicas
do país onde moram e trabalham, mas
também para viverem neste mundo e
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no mundo vindouro. A educação adventista na DTE tem por objetivo proporcionar formação acadêmica e desenvolvimento intelectual de
excelência, mas também visa a estimular o crescimento espiritual e proporcionar aos alunos uma base sólida para
se tornarem seguidores totalmente
comprometidos com Cristo. Assim,
nossas escolas continuam a desempenhar um papel crucial na vida e no testemunho da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a nossa Divisão.
Condições difíceis
Para alcançar os elevados objetivos
estabelecidos pela Divisão, nossas 68
instituições de ensino fundamental,
médio e superior batalham contra condições quase esmagadoras. No topo da
lista de dificuldades estão os constantes
problemas para tentar atrair alunos pagantes em países onde o ensino gratuito
é amplamente disponível e subsidiado
pelo governo; diminuição das taxas de
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natalidade; falta de subsídios por parte
da igreja, dificuldade para promover e
manter os padrões e valores bíblicos em
meio a sociedades secularizadas e póscristãs; pouca diversidade de cursos e
certificados; dificuldade para contratar
profissionais cristãos motivados e qualificados, e o desafio de pagar salários
de mercado para os profissionais, em
um momento de crise econômica global. Pequenas igrejas e Uniões com alguns poucos milhares de membros
lutam para manter os internatos de ensino médio. No entanto, apesar desses
desafios assustadores, pela graça de
Deus, nossas escolas continuam em
funcionamento, comemorando o seu
sucesso e florescendo de maneira surpreendente e inovadora.
Aumento no número de matrículas
Durante o último quinquênio,
temos visto um aumento modesto no
número de alunos matriculados em
nossas escolas. Devido às condições
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existentes, esse crescimento não foi
visto de maneira uniforme em toda a
Divisão. No entanto, algumas escolas
obtiveram grande êxito em atrair alunos. Por exemplo, em 2000, nosso Seminário Espiritual Polonês, em Podkowa Lesna, tinha 15 alunos na
faculdade de teologia, em tempo integral. Hoje, com o novo nome de Colégio Polonês Superior de Teologia e
Ciências Humanas, a faculdade oferece
cinco cursos diferentes, sendo os mais
recentes na área de mídia e promoção
da saúde. A instituição encontrou um
nicho no mercado educacional polonês
– incorporar os estudos bíblicos e valores cristãos – e hoje é a maior escola adventista da Europa! Embora o número
de matrículas seja atualmente inferior
ao de 2010, mesmo assim, a faculdade
pode se orgulhar do impressionante aumento de 7.127%, desde 2000!
A Universidade Adventista Friedensau, em Friedensau, na Alemanha, está
credenciando o programa de mestrado

A
em Teologia no Newbold College, em
Binfield, Bracknell, Berkshire, na Inglaterra, e também um mestrado de
tempo parcial em Estudos Teológicos
na Faculdade da União Adriática, em
Maruševec, na Croácia, onde 30 pastores da Croácia, Eslovênia e Sérvia estão
conseguindo sua pós-graduação, algo
que teriam dificuldade de obter em
outro lugar. Estamos verdadeiramente
agradecidos por essa forma de cooperação, tendo em vista que o Newbold
College, particularmente, não oferece
esse título.
Para ilustrar o crescimento das nossas instituições de ensino médio, temos
o exemplo de uma escola localizada em
uma vila de 6.700 pessoas, em Maruševec, na Croácia, que conta com 200
alunos neste ano, em contraste com os
126 alunos de 2010, apresentando um
aumento de 59%!
No entanto, números apenas não revelam alguns aspectos interessantes e
importantes da vida escolar na DTE.

Acima: Vista aérea do Colégio Adventista de Ensino Médio, em
Tyrifjord, na Noruega.
À esquerda: Edifício principal do campus do Newbold College
na Inglaterra.
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No topo dessa lista está o entusiasmo
dos alunos envolvidos com as experiências educacionais que são oferecidas
diariamente em nossas escolas e que
mudam sua vida pessoal. Ouvir esses
testemunhos e ver a energia, a vitalidade e o potencial que crianças e jovens
possuem é sempre uma experiência reconfortante para as equipes de acreditação que os visitam, bem como para
os administradores da igreja, das escolas e também para os professores.
Conquistas do ensino superior
O Newbold College, localizado a
poucos quilômetros de Londres, na Inglaterra, é uma instituição emblemática
do ensino superior na DTE, que passou
por um período difícil de reestruturação
durante o último quinquênio. A partir
de 2012, o Newbold tornou-se membro
do ACA, Adventist Colleges Abroad [Colégios Adventistas do Exterior], podendo se beneficiar também de um
novo fluxo de alunos norte-americanos
a cada ano. Atualmente, o número de
alunos é 33% a mais que nos anos letivos de 2011 e 2013-2014. Foi criado
também um novo programa na área de
saúde e bem-estar, em colaboração com
o sanatório da Austrália. O Centro de
Liderança Cristã está oferecendo cursos
de curta duração para os membros de
toda a Grã-Bretanha e de outros lugares.
Está previsto também a realização de
um programa de liderança mais formal
para o futuro. Seu Departamento de Estudos Teológicos, com 134 alunos, é o
maior programa de teologia adventista
da Europa. Digno de nota é o fato de
que o Newbold passou com sucesso pela
avaliação da Agência de Garantia de
Qualidade e que a visita de credenciamento do AAA, em 2014, aprovou promover o Newbold para uma instituição
de classificação “B”, tornando-o, assim, a
primeira instituição adventista da Europa a alcançar esse status.
Na Croácia, Hungria, Polônia e Sérvia, um excelente trabalho tem sido realizado com as aulas nos finais de semana
e treinamentos por correspondência
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Acima: Junior College (Ekebyholmsskolan), Rimbo, na
Suécia (para alunos do Ensino Fundamental II).
À Direita: Alunos do Colégio
fazendo canoagem.

para os professores de educação religiosa
do ensino médio. Motivados e comprometidos, eles assistem às aulas intensivas
durante um final de semana por mês e
cumprem as exigências por correspondência, a fim de obterem o seu diploma.
Na Hungria e na Sérvia, nossas escolas continuam a ter grande êxito com a
Universidade Bíblia Aberta, onde cada
livro da Bíblia é apresentado ao público
em geral, a partir do ponto de vista da
História, da Arte e da Literatura. O trabalho de nossos professores tem gerado
grande interesse e, como resultado, um
número significativo de pessoas já
foram batizadas.
Um apoio financeiro importante foi
fornecido para permitir que alunos de
países da DTE, que enfrentam desafios
econômicos, frequentem o Newbold
para receber formação ministerial,
como também formação em administração de empresas para os tesoureiros
de igrejas e obreiros da área financeira.
A DTE continua a investir recursos significativos em contratos de patrocínios
(mais de 138.000 libras, ou 213.000 dólares anuais). Em troca do patrocínio,

os alunos se comprometem a trabalhar
para a igreja por alguns anos. Em 2009,
a DTE também começou a oferecer
subvenções (110.000 libras, ou 170.000
dólares por ano) para ajudar jovens que
de outra forma não teriam a oportunidade de frequentar uma instituição
educacional adventista do sétimo dia
para fazer cursos que não fossem da
área de teologia. Esses alunos passam
um ano no campus de uma instituição
adventista, onde sua vida é moldada intelectual, educacional e espiritualmente.
Duzentos jovens se beneficiaram desse
plano durante o último quinquênio.
Direcionar quase 2 milhões de dólares, em cinco anos, para ajudar os jovens a frequentarem uma escola adventista demonstra o compromisso da
DTE com a educação adventista.
Capacitação para educadores
O sucesso do nosso sistema baseia-se
na fé em Deus, demonstrada por nossos
professores, e é fortalecido por sua dedicação em oferecer uma educação de
alta qualidade. A DTE os apoia forne-
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Grupo de formandos do Ensino Fundamental II, em 2015, no Colégio Adventista de Vejlefjordskolen, na Dinamarca.

cendo uma variedade de cursos de capacitação e eventos de treinamento,
como por exemplo, as convenções educacionais regionais e as programadas
pela Divisão. Três convenções europeias
interdivisão, bianuais, para professores
de teologia, foram realizadas durante
este quinquênio: em Cernica, na Romênia; em Beirute, no Líbano; e em Bracknell, Berkshire, na Inglaterra. Cada uma
delas forneceu incentivos significativos,
oportunidades de inter-relacionamentos e desenvolvimento profissional aos
participantes, não só da DTE, mas também da Divisão Intereuropeia (DIE) e
da Euroasiática (DES). As três Divisões
europeias se uniram para a realização
desses eventos.
Para apoiar o desenvolvimento dos
professores da maioria das escolas fundamentais e de ensino médio em seu
magistério, a Divisão realizou o congresso educacional quinquenal em
julho de 2014, na linda cidade sérvia de
Arandjelovac. Mais de 200 participantes assistiram a apresentações desafiadoras, palestras e oficinas que proporcionaram sessões de alta qualidade
durante a convenção.
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Ganhando estudantes para Cristo
Finalmente, embora nos alegremos
com o crescimento numérico, as estatísticas revelam pouco sobre a dedicação
dos professores e funcionários que conquistam muitas pessoas para Cristo em
nossas escolas. Da Noruega à Croácia,
as escolas adventistas estão inflamando
os interesses e aspirações espirituais dos
alunos, levando-os a compreender as
realidades eternas. Uma indicação do
êxito obtido é que, entre 2009 e 2014,
nossas escolas atingiram 726 batismos.
Damos glória a Deus por essa conquista
e reconhecemos também uma enorme
dívida de gratidão que temos para com
nossos 749 professores que inspiram os
5.437 alunos de nossas escolas. Estamos
cientes de que, para o futuro, as estatísticas podem não aumentar tão rapidamente como no passado, pois tivemos
que ceder um número significativo de
escolas às Divisões Africana CentroOriental (DACO), Sul-Asiática do Pacífico (DSAP) e à União Oriente Médio e
África do Norte (UOMAN), mas nos
alegramos pelos jovens que comprometeram sua vida com Jesus. Todos esses
jovens são preciosos diante de Deus.
Desde 2007, a DTE tem oferecido o
“Relay”, Instituto de Evangelismo
Jovem. Durante o último quinquênio,
750 jovens participaram de 25 cursos

intensivos, de duas semanas anuais, que
foram oferecidos em oito Uniões/países. Foi entregue um certificado, no
final de cada semana, para os participantes de cada curso. Quem finalizar os
quatro cursos (geralmente mais de dois
anos) recebe um certificado em Evangelismo Jovem. Nos últimos cinco anos,
a DTE investiu 40.000 libras (62.000
dólares) em 65 projetos evangelísticos
que esses jovens capacitados realizaram
posteriormente em suas igrejas.
Pelo fato de acreditarmos que o Senhor “está precisamente tão disposto a
agir pelos esforços do Seu povo, hoje”1,
como esteve no passado, podemos experimentar o cumprimento da promessa de que “Deus, há de suprir, em
Cristo Jesus, cada uma de [nossas] necessidades” (Filipenses 4:19).2 Para
tanto, os educadores da DTE buscam
manter uma paixão ardente pela missão
da educação adventista. Como seguidores de Cristo, eles tiveram sua vida pessoal mudada. Como líderes, apoiam as
mudanças feitas em nossas instituições.
Como educadores, são o meio de transformação em nossas escolas. Eles anteveem um futuro ainda mais emocionante e desafiador, à medida que, com o
trabalho que realizam, continuam a
oferecer a educação adventista, pela
graça e capacitação concedidas por
nosso Senhor Jesus Cristo. ✐

Daniel Duda,
DMin, é Diretor de
Educação da Divisão Transeuropeia
dos Adventistas do
Sétimo Dia, em St.
Albans, Inglaterra.

REFERÊNCIAS
1. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas (CPB 2003, Tatuí, SP), p. 554.
2. Citação Bíblica creditada à ARA (versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia Sagrada).

Revista da Educação Adventista • 38: 2015 59

