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cristã. Os alunos aprendem que são
privilegiados em transmitir as boas
novas do evangelho de Cristo e assim
ajudar a Deus na expansão de Seu reino
espiritual na Terra.

Quero que meus filhos saibam que o
amor e companheirismo que experimen
taram na escola cristã se estende para
fora, para incluir a família da sua igreja
local - muitos adultos que estarão
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Ali os alunos são apresentados à
família de Deus

Somente numa escola cristã os
alunos compreenderão que são membros
de três famílias - sua própria família,
sua família da igreja e a emergente
família de Deus no mundo que final
mente viverá junta no Céu. Aprender a
respeitar e apreciar cada uma dessas
famílias é parte importante da educação

Adventista
Uma Escola

PorQue Devo
Enviar Meu Filho a

Ali ensina·se a Bíblia
Todo ano os alunos têm aulas de

religião, ministradas por professores
que estão comprometidos aos princípios
bíblicos, utilizando um currículo de
religião bem idealizado que abrange a
totalidade da história humana e o plano
da salvação. A Palavra de Deus é um
recurso educacional superior porque o
Espírito Santo atua por intermédio de
cada página. Esse é um "encontro
divino-humano" que meu filho deve
experimentar. As escolas cristãs não
somente cultivam a mente, cultivam
também a alma. A fé precisa ser nutrida.

Nas aulas de Bíblia, meus filhos
terão um relance do verdadeiro caráter
de Deus - e () mais importante, encon
trarão a Jesus, sentir-se-ão atraídos a
Ele e desejarão entregar a vida ao seu
Eterno Amigo. Unicamente através da
Palavra de Deus podem eles compreen
der o prolongado conflito cósmico entre
o bem e o mal, e decidir inteligentemen
te de que lado estar. O relato bíblico da
Criação, harmonizado com a verdadeira
ciência, firmará meus filhos na verdade
e dar-lhes-á forças para suportar muitas
provas e delusões. Meu filho deve
adquirir esse fundamento bíblico a
qualquer custo!

o
s professores vão AMAR
meu filho

Professores cristãos não se
tornam professores porque
querem fazer dinheiro. Eles

ingressam nessa profissão porque têm
afeição por crianças e jovens. Desejam
estabelecer um vínculo com eles e
ajudá-los a se tornarem o melhor que
podem. Eles têm grande consideração
por seu papel de pais substitutos e
desfrutam da oportunidade de guiar com
carinho o desenvolvimento do caráter
de seus alunos. Mais que isso, os
professores cristãos transmitem a
mensagem inconfundível: "Procuro
amar você da mesma maneira que Deus
o ama." Sinto-me satisfeito, portanto,
em saber que meu filho estará, a cada
momento, sob a influência de dedicados
servos do Senhor, que vêem cada
criança como um candidato a honras
imortais. As crianças logo percebem
esse sinal c reagem a ele de forma
positiva. Tal tipo de amor que aceita e
incentiva ajudará meu filho a aprender e
crescer. Essa é a verdadeira essência da
escola cristã. Quero que meu filho seja
circundado por tal atmosfera de amor!
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sempre "disponíveis" para eles. Os
jovens precisam de tal apoio. Na
verdade, é meu desejo que cles queiram
fazcr parte dessa família importante
quando chegarem à idadc dc uma
decisão, para que possamos juntos
regozijar-nos com seu batismo e dar
Ihcs as boas-vindas à sua família
espiritual cxtensiva. Programas
evangelísticos e de serviço da igreja
local muitas vezes inclucm crianças e
jovens, tornando-se assim atividades co
curriculares da escola daquela congre
gação. Que maneira natural e prática
para ensinar como Iidcrar, testemunhar
c prestar serviço: "tuando" À medida
que os adultos e jovens trabalham lado a
lado, a assim chamada "brecha das
gerações" é desfeita. O efeito de
amadurecimento nos jovens é incalculá
vel.

De enorme importância é o
parceirismo entre o lar, a escola e a
igreja - o qual mantém meus filhos em
"um só mundo". Muitos psicólogos
estão preocupados porque muitas
crianças e jovens cristãos estão vivendo
em três mundos incongruentes - o lar, a
escola e a congregação - cada qual com
seus próprios valores, estilos de vida e
exigências. Isso muitas vezes causa
confusão, depressão e perda do valor
pessoal. A fim de simplificar sua vida,

os jovens deixam de lado o lar e a
igreja, e rcina em seu lugar o grupo dc
companheiros da sua idade, saturados
pela mídia. Conforme o estudo
Valuegenesis dcmonstrou, porém, o
parceirismo cntre o lar, a escola e a
congregação isola forçosamente os
jovens contra as pressões do scus
colegas e a cultura degenerada que os
rodeia, e assim cles optam em favor de
Deus. Não podemos exatamente chamar
isso de seguro contra a apostasia, mas
como pai, fico grandemente impressio
nado com as vantagens e estou disposto
a sacrificar para que meus filhos
permaneçam "no redil". Creio que é
exatamente isso quc o profeta previu
quando declarou: 'Todos os teus filhos
serão ensinados do Senhor: e será
grande a paz de teus filhos." Isaías
54: 13.

Ali a inspiração é a força motriz
"Algo melhor" é o tema-chave da

verdadeira educação cristã, e isso se
consegue através da combinação de
inspiração e informação. Na escola
cristã que meus filhos freqüentam, sei
que posso contar com o ânimo prevale
cente - a idealização dos valores que
enobrecem e enaltecem a vida. O que
realmente é importante na educação é
mais freqüentemente algo que se

transmitc c não que se ensina. Alguns o
chamam de "currículo oculto". Todo
aspccto do programa da escola cristã é
planejado para tornar os idcais mais
elcvados da vida irresistíveis, para
construir um caráter cristão. As aulas,
as assembléias e as atividadcs co
curriculares - todas vão provavelmente
inspirar os alunos a estabelecerem para
si alvos bem elevados. É aqui que o
professor cristão se torna um tesouro
incalculável, pois nessa etapa crítica do
desenvolvimento da adoração de heróis,
as crianças procuram alguém que as
ajude a formar seu sistema de valores e
alvos. Muitas vezes é um professor
predileto que as inspira.

Ali meu filho terá professores
competentes e obterá bom e
sólido preparo educacional

Os professores adventistas precisam
satisfazer rigorosos padrões de preparo,
tanto nas disciplinas como na pedago
gia. Recebem também instrução em
evangelismo de crianças e jovens. Em
reconhecimento desse papel singular, a
Igreja Adventista do Sétimo Dia
credencia seus professores como
"Ministros de Educação". Eles são
ensinados a serem ardentemente
sensíveis ao clima psicológico de
aprendizagem na sala de aula e a
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ajudarem cada criança a aprender em
seu próprio estilo e velocidade. Os
alunos são gentilmente impulsionados
adiante, construindo sobre seus sucessos
enquanto alcançam padrões elevados.
Isso é "educação de qualidade" no
verdadeiro sentido da palavra.

O currículo adventista de ensino
fundamental e médio tem sido cuidado
samente planejado por profissionais da
igreja a fim de garantir que ele cumpra
ou exceda as diretrizes seculares. E ele
incorpora os alvos distintivos da
educação adventista, sendo o principal
deles o preparo de jovens para servir a
humanidade de maneira altruísta. Hoje
em dia, muitos educadores seculares
consideram o currículo adventista um
modelo de inteireza e de enriquecimen
to, e eu me sinto privilegiado em ter
meus filhos imersos nele.

Professores adventistas de ensino
fundamental c médio participam
regularmente de seminários e cursos de
desenvolvimento profissional através de
workshops patrocinadas pela denomina
ção. É confortante saber que o professor
dos meus filhos não os está preparando
para amanhã com as ferramentas de
ontem!

Ali meu filho será disciplinado de
maneira redentora

É extremamente importante para mim
como pai saber que quando meu filho
não se comportar bem (o que aconteeerá
ocasionalmente), um professor cristão
amorável o tratará de maneira redentora.
não punitiva. O professor procurará
fazer com que meu filho ou minha filha
considere as perguntas: "Por que fiz
uma escolha errada aqui? Como devo
agir em semelhante situação no futuro?
O que isso me diz a respeito de mim
mesmo? Que princípios do Livro de
Deus me ajudarão a tirar proveito desse
erro?" Isso é disciplina redentora. É o
método de Deus. fundamentado no amor
ágape.

O professor cristão transforma um
problema disciplinar em uma oportuni
dade para crescimento, um passo para
melhorar a compreensão própria e o
domínio próprio. Nada fala mais a
respeito do cristianismo básico de uma
escola do que a maneira em que ela trata
seus alunos quando estes desacatam os
regulamentos. Isso é exemplificar o
caráter de Deus - uma mistura de
justiça e misericórdia. Disciplinar
significa, na verdade, "fazer discípu
los", e eu quero que meu filho freqüente

Afinal, as escolas adventistas

representam sabedoria (a

sabedoria de Deus), em vez de

simples aquisição de conhecimento

humano.

uma escola que está fazendo exatamente
isso!

A cultura no campus é sadia
Conversemos a respeito da cultura

popular. A influência da mídia, música
da MTV, sexo, moda exagerada,
violentos jogos de vídeo e a cultura
jovem de bebida, narcóticos e festas
estão invadindo as escolas - desde o
ensino médio até o nível universitário.
Pais cristãos conservadores estão
procurando desesperadamente um lugar
seguro e não tóxico para seus filhos 
onde inocência e salubridade são
qualidades desejáveis e onde a ordem
prevalece. Falemos também sobre a
pressão dos colegas. A maioria dos pais
que se preocupam com seus filhos
compreendem instintivamente que os
alunos provavelmente aprendem mais
um do outro sobre valores e estilos de
vida do que aprendem dos seus profes
sores, e que os alunos líderes exercem
enorme influência. É verdade que nem
todo aluno numa escola cristã é um
moderno Daniel ou Ester, mas a maioria
dos jovens ali procura seguir o caminho
ascendente. Entre eles existem alunos
conscienciosos que influenciam e
inspiram os alunos mais jovens. Que
tesouros preciosos são eles! Sim, a
cultura do campus é definitivamente
uma dimensão significativa do currícu
lo. Ela realmente afeta os jovens;
portanto, eu me sinto agradecido por
nossas escolas procurarem fazer com
que ela contribua com o desenvolvimen
to de um caráter cristão.

Afinal, as escolas adventistas
representam sabedoria (a sabedoria de
Deus), em vez de simples aquisição de
conhecimento humano. É isso que eu
desejo que meus filhos adquiram. É
também o que a nossa família da igreja
e Deus desejam para eles. O sábio o
colocou muito bem dizendo: "O princí-

pio da sabedoria é: Adquire a sabedoria:
sim, com tudo o que possuis adquire o
entendimento" (Provérbios 4:7). Isso é o
principal para a educação cristã. É algo
pelo qual devemos lutar e sacrificar. É
uma dádiva do Céu que cada um de
nossos filhos merece!
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