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Decorria o ano de 1935, quando o movimento adventista em Portugal abraçava, pela primeira
vez, um projeto educativo que visava educar os filhos da Igreja nos princípios do Senhor e
preparar jovens, homens e mulheres para divulgar o Evangelho pelo mundo. O então Instituto
Académico Adventista abria portas, nas instalações da Igreja Central de Lisboa, com três
valências: a Escola Primária, o 1º Ciclo Liceal e o Curso de Preparação de Obreiros, também
chamado Curso Bíblico. Iniciava-se assim um projeto que se estendeu a outros lugares do
país e que nunca mais parou, apesar dos sempre presentes desafios e das restrições, políticas,
durante o regime do Estado Novo, e financeiras, sobretudo nos últimos anos.
Enquanto Igreja nacional devemos olhar para o passado, retirar lições de estímulo e
orgulharmo-nos do dinamismo, da visão e da entrega dos nossos irmãos pioneiros e
mantenedores deste braço da Obra de Deus nesta terra, a Educação Adventista.
Mas não é somente importante olhar para o passado, importa viver o presente com
otimismo, envolvimento e responsabilidade, perspetivando sempre o futuro. O futuro
da educação adventista é incerto. Os atuais Estabelecimentos de Ensino: o Colégio
Adventista de Oliveira do Douro, o Colégio Adventista de Setúbal, a Creche e Jardim de
Infância Arco-Íris em Setúbal, o Externato Adventista do Funchal e o projeto de Ensino
Individual, Oficina de Talentos, em Lisboa, lutam diariamente procurando manter a
chama, a filosofia, os propósitos, os valores e as condições logísticas e financeiras de um
projeto que nunca foi nem nunca será dos homens, mas sim de Deus. Mesmo perante
permanentes incertezas, uma coisa o Departamento de Educação da UPASD, as direções,
as administrações, as capelanias e os educadores destas escolas possuem claramente: a
certeza de que Deus conduz a Sua causa. Mas todos estes, em consciência, reconhecem
que têm necessidades: uma entrega diária ao Senhor; uma aprendizagem contínua na
Escola de Cristo; a busca pela excelência sem nunca esquecer o caráter redentor da
educação e as orações da Igreja nacional pelo trabalho desenvolvido, entre outras.
Os meses de maio e junho são momentos de importantes reflexões e decisões quanto ao
futuro escolar dos filhos da nossa Igreja. Se geograficamente está perto de uma Escola
Adventista, não deixe de equacionar conhecê-la melhor, visitá-la e talvez esclarecer
assuntos que porventura não lhe permitiram, até à data, optar por essa escola que, tenha
a certeza, será uma extensão do lar e da Igreja.
Experimente! Proporcione uma educação equilibrada, centrada nos valores bíblicos e
que está preocupada, não só com o futuro académico e profissional das crianças, ambos
terrenos, mas também em torná-las sérias candidatas à cidadania celestial.
Faça parte desta realidade nacional…
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