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Todos, sem exceção: pais, avós, profissionais de educação, oficiais de Igreja
e membros de Igreja em geral, assumimo-nos como educadores e queremos a
salvação das nossas crianças e jovens.
Temos sentido e vivido momentos decisivos da história deste mundo e do
Grande Conflito, por isso, reconhecemos, enquanto povo do advento, quão
importante é dedicarmos tempo à educação. Sim, a educação é uma prioridade
na vida de um cristão adventista. Educar é igualmente uma tarefa complexa,
difícil, que muitas vezes nos ultrapassa, mas, se Deus estiver ao comando das
vidas de quem educa e de quem é educado, haverá alguma coisa a temer?
A pergunta que se impõe é: o que posso eu fazer para educar para este
mundo, mas sobretudo para o mundo vindouro, as crianças e os jovens que
Deus me confiou?
Em família e/ou nas comunidades religiosas, as nossas Igrejas, está ao nosso
alcance ler ou reler o precioso legado profético de Ellen White sobre a temática
da educação. Mas no presente quinquénio, e a partir deste mesmo mês de
janeiro, o desafio é nacional: a leitura do livro Educação, um dos livros do Plano
de Leitura que o Serviço de Espírito de Profecia da UPASD nos propõe e que
vem anunciado nos Trimensários da Escola Sabatina dos adultos. A leitura
do livro Educação poderá ser acompanhada pelo Guia de Estudo, uma das
ferramentas que o Departamento de Educação disponibiliza à Igreja nacional.
Um outro desafio é a leitura do presente suplemento “Educação Adventista”
dos Boletins Informativos das Igrejas, que terá uma periodicidade mensal. O
objetivo deste suplemento é despertar na comunidade adventista o desejo de
meditar e pesquisar sobre temas educativos.
Está ainda ao nosso alcance apoiar as nossas cinco Escolas Adventistas do
território português e, se possível, permitir que os nossos filhos usufruam do seu
Projeto Educativo para os anos de 2012/2015: “Construir… o Eu, o Outro e o Mundo”.
Orar pelo trabalho educativo desenvolvido nas nossas escolas e apoiá-lo, é um
privilégio que está ao nosso alcance.
Temos consciência de que o ideal de Deus em termos educativos para o
Seu povo é que haja uma parceria saudável entre os três agentes educativos:
Lar, Igreja e Escola.
Sim, é importante que abracemos este ideal!
Vale a pena conhecer, acreditar, envolver-se…
Pais, membros de Igreja, profissionais de educação, líderes, unamos esforços!
Coloquemos a Educação dos nossos filhos como um assunto prioritário, integrante
na agenda das nossas famílias, das nossas Igrejas, do movimento adventista.
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