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Um dos pilares do edifício da “Educação Adventista” é o que afirma que “ a obra da
educação e da redenção são uma “ - EGW, Educação, p. 30. Sendo assim, para Deus não
há diferença entre o trabalho dos pais quando, pedrinha a pedrinha, constroem o caráter
dos filhos segundo o modelo do de Jesus; o trabalho dos pastores quando, do púlpito,
apresentam o Cristo da Palavra como Aquele que redime; e o trabalho dos professores
quando entretecem com a fé todos os recantos do saber que lecionam.
Nas suas esferas específicas de ação, pais, pastores e professores estão a colaborar direta
e ativamente no processo da pedagogia divina, iniciado pelo próprio Deus logo após a
queda de Adão e Eva. Todos estão a contribuir para inculcar na mente das crianças, dos
jovens e dos adultos o conhecimento e o amor Àquele único que pode reaver os que se
perderam. Para esta tarefa de alcance transcendental, Deus chama portanto estas três
forças – famílias, igrejas e escolas. Só lhes pede unidade de propósito. Só lhes pede que
deem firmemente as mãos numa ação conjunto que não permita que se abram brechas
por onde Satanás possa entrar. Só lhes pede que formem um verdadeiro triângulo
equilátero na simetria dos seus lados, na igualdade dos seus ângulos.
Podemos não ser pastores ou professores, mas todos somos membros de uma família
e de uma igreja. A cada um Deus deu uma parte a desempenhar nesta obra de ajudar a
educar, de ajudar a salvar.
O tempo da Terra está a chegar ao seu fim e a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode
continuar distraída e a desbaratar o que tem de mais precioso – a alegria de colaborar
com Deus em reaver os que ainda andam perdidos, o privilégio de ajudar Deus a educálos para a eternidade.
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