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Quando penso na confiança que Deus depositou em cada pai e mãe, a
quem Ele concede o privilégio de ser participante na Sua obra criadora
através da procriação, não posso deixar de refletir sobre essa tão
grande responsabilidade que é considerar que “os filhos são herança
do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão” (Salmos 127:3).
Tal responsabilidade incluí prepará-los da melhor maneira possível para
enfrentarem os desafios desta vida, mas igualmente capacitá-los para
compreenderem a grande dádiva que Deus coloca à sua disposição e
que é a vida eterna.
“A mais elevada educação requer algo de maior e de mais divino do
que o conhecimento que se obtém meramente através dos livros. Ela
significa um conhecimento individual e experimental de Cristo; ou seja
a emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do
príncipe das trevas, e que se opõem à lealdade para com Deus. Isto é,
subjugar a obstinação, o orgulho, o egoísmo, as ambições mundanas e
a incredulidade. Esta é a mensagem da libertação do pecado” (E.G.W.,
Conselhos a Pais, Professores e Estudantes pp. 11-12).
Uma educação assim, não se encontra nas escolas deste mundo e só
mediante um investimento na Educação Adventista é que tal pode vir
a ser alcançado com a ajuda de Deus. Investir no presente, no futuro
e na Vida Eterna dos nossos filhos é uma responsabilidade que
não pode ser medida nem quantificada em euros. Ela é de um valor
incalculavelmente maior.
É por esse motivo que a Igreja Adventista, sempre investiu e considerou
a educação cristã como imprescindível para a formação das nossas
crianças e jovens. Cada ano a Igreja investe milhões de dólares para
manter ativa uma rede escolar em todo o mundo que é “luz para os
gentios, a fim de sermos agentes de salvação até aos confins da terra”
(Atos 13:47) e “poder para salvação de todo o que crê” (Romanos 1:16).
Não deixemos de alimentar esta visão de Deus para a Sua Igreja de hoje:
A Educação dos nossos filhos e dos filhos daqueles que Deus coloca no
nosso caminho. Que Deus ajude cada um de nós a colocar no banco da
Educação Adventista, o dom precioso que Deus nos concedeu e que
são as crianças e os jovens desta geração.
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