
IIIBTI|}RA TIlIT|lRIAT
Beverly J. Robinson.Rumble

Dtnfi0n Ass0ctilto
Enrique Becerra

ASSE$S0ntS
G, Garland Dulan

Ella Simmons

RTPBESE]IIAIIITS
Roberto Badenas

t . u f o - A I f l c i l

Gordon Christo
Asia do Sul

Daniel Duda
Europa do Nortc

John M. Fowler
Associaqio Gc|al

Stephen Guptil l
Asia-Paci f ico Sul

Barry l{i l l
Sul do ['acilico

Ghiemela lkonne
Afl ' ica-Occano indico

Hudson E. Kibuuka
Afi ica Or icntal

Gerald N. Kovalski
Arndlica do Norte

Garlos Mesa
Am6rica c io Sul

Heriberto Muller
L t l l  ( !  / \  \  l i l

Tompy Nkungula
Atl'ica do Sul

llasayi Uyeda
Asia-Paci l ico Nortc

Mois6s Velazquez
Arndrica Ccntr-al

DnGnAilA$[0
Glen Mi lam

A RHV1STA DE EDUC]AQAO ADVENTIS]A
publica artigos sobre temas de interesse para
os educadores adventistas. As oprniires dos
colaboradores nIo represcntan.] necessariamentc
as id6ias dos editorcs ou a posiqlo oficial do
Departamento de Educaglo da AssociaLgio
Ceral.

A REVISTA DE EDUCAqAO ADVENTISTA
6 publicada pelo Departamento de EducaEio da
Associagio Geral dos Adventistas do S6timo
Dia,  12501 Old Columbia Pike.
Silvel Spring, MD 2090.1-6600, EUAI
te lefone:  (301) 680-50621 lax:  (301) 622-9627.

Copyright O 2005 General Conferencc
of Seventh-day Adventists.

Humberto M. Rasi

Satisfagio e Exito

Relacionamento Entre
Professores: Ghave Para

Gom os

Gom os
a

a

o lnlclanlos nossa carreira profissional como prof-essores, concentramos
nossos esfbrqos em dominar as matdrias e criar na sala de aula um am-
biente onde os itlunos possam aprender e desenvolver um cariiter crist.icl.
Aos por"rcos dcscobrimos que nio estamos sozinhos ncsta tarefa, mas que
nosso t rabalho nos in ter l iga com uma ampla cadeia de re lac ionamentos

que inf luenciam nossct  min is tdr io
Dcpois c lc  d6cadas dc ensino e in teraEho com colcgas em mui tos paises,  es-

lou convencido dc que a fim de obler satistaqao c 6xito em nossil vocaqao sagrada
prcc isarnos cr" r l t ivar  re lac ionantentr )s  c()nst lu t ivos em nfveis  n i r l t ip los.  A seguir
sr.rgerimos oito /rreas principuis que Incrcccrn nossa atenglo e podern nos levar a
ur.na aLlto-itvaliagio saudhvel :

Gom Deus
' Manter colnttnhlo diitria corn Deus alrav6s do estudo da Biblia. rnedita-

gUo C Orugao.
'  Buscar  a sabcdor ia d iv ina.  conl iar  na d i req:ao d iv ina c obedeccr  i \  vonta-

de de Dcus.
. Oral para qlre o Espirito Santo este.ja presente cfi l suir sala de aula e na

vic ia dos a lunos.
'  Ser  tnot ivado pelo amor abncgado de Dcus em todos os rc lac ionamcn-

[()s.

Consigo mesmo

Cr"rltivar unt cstilo de vida saudiivel tanto no que se ref'cre ao rcgime
alimentar. como ao cxercicio ffsico, trabalho e descanso.
Estabclecer mctas especfficas na vida c tirar proveito das oportunidades
para se descnvolver.
Adrninistrar bern o pr6prio tempo, dinheiro e outros recursos.
Tcr uma perspectivit de esperanqa qllanto ds pessc'rits c ao futuro.

alunos
E,stabelecer um relacionamento pessoal com cada aluno, procurando
conduzi- lo a Cristo.
Prover um ambiente saudiivel de aprendizado onde todos podem se
desenvolver em seu pr6prio ritrno.
Promover o desenvolvimento equilibrado de cada aluno.
Agir de modo prolissional no preparo das aulas, no ensino e nas avalia-
q6es.

colegas
Relacionar-se de fbrma dtica com os colegas educadores e fbrtalecer o
espirito de equipe.

Contitrttct na pdgina 32
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espiritualmente. Uma bondosa entrevista,
no tempo certo, pode ajudar a salvar uma
pessoa que de outra forma estaria perdida
para sempre.

A Biblia diz que Pedro clamou e
imediatamente Jesus veio em seu socorro.
Justamente como Jesus estd sempre alerta
para salvar-nos. nos precisamos estar
alerta para compreender que tipo de ajuda
nossos alunos precisam e qual a melhor
maneira de auxil id-los. As vezes. uma
"medida puni t iv l "  pode ser  a mais apro-
priada maneira de ajudS-los. Em todos os
casos, "o objetivo da disciplina 6 ensinar )
crianEa o governo de si mesma. ... Alcan-

Ea-se o verdadeiro objetivo da reprovagio
apenas quando o pr6prio malfeitor 6 leva-
do a ver a sua falta, e consegue sua vonta-
de no empenho de corrigir-se. Quando isto
se cumpre, aponte-lhe a fbnte de perdao
e poder. Procure preservar o seu respeito
pr6prio, e inspirar-lhe Animo e esperanga."
- Educagdo, p6,g.291. Lembremo-nos da
Regra Aurea: "Fagam aos outros o que
querem que eles f 'aqam a voc6s." Mateds
1:12. NTLH.

"Nesta epoca de perigos espee iais para
ajuvcntudc, ccrcam-na tcntaEdes de todos
os lados; ao passo que 6 frici l deixar-se
levar  por  cssa ondu.  cx igcm-sc os muiores
esforgos a Um de lutar contra a correntc.
Cada escola deve ser uma 'cidade dc rc-
trlgio' para os jovens tentados, e urn Iugar
em que as suas fia<;uezas sejam tratadas
paciente e sabiarnente. Os prclf 'essores
que compreendem suas responsabil idades
af'astarao de seu coraqlio e vida tudo que
os possa impedir dc tratar com 6xito cls
voluntariosos e desclbedientes. Amor e
ternura, paciOncia e governo pr5prio, serao
em todo o tempo a lei de sua linguagem. A
misericdrdia e a compaixdo estareo mistu-
radas com a justiqa. ...

"O divino Mestre suporta os que erram,
em toda a pcrversidade delcs. Seu amor
nlo arrefece; nao cessam Seus esfbrEos
para ganhii-los." Etlttcctq:tio. prigs. 293
e 294. Precisamos sempre procurar ser
urn exemplo do arnor de Deus aos nossos
alunos, ao nos esfbrqarmos para ajudd-los
a adquirir tanto o poder intelectual como o
espiritual.

Godwin Nwadibia Aja { pntle.s.utr ussot:iudo rto
Deportemetto de Pntgrunus de Sutitle na Uniyersi-
dade Babrcck, enr Ikeju, Estutlo de Lugos, Nigdria.
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. Evitar criticar os colegas ou a administraEdo diante de alunos, colegas,
ou pais.

. Tomar a iniciativa de esclarecer qualquer mal-entendido e animar seus
colegas.

. Estar disposto a paftilhar id6ias, t6cnicas e material, especialmente com
novos professores.

Com os supervisores
. Compreender a missdo da escola e ter prazer em apoi6-1a.
. Controlar-se bem e cumprir seus deveres sem rigorosa supervis6o.
. Pensar independentemente, comunicar de modo cort6s e ser um solucio-

nador de problemas.

Gom os pais e guardiaes
. Trabalhar em colaboraEdo com os pais e guardi6es para o bem de seus

filhos.
. Comunicar de modo regular com eles a respeito das realizaE6es e desa-

fios dos alunos.
. Participar das reuni6es de pais e professores e, se possivel, fazer visitas

nos lares.

Gom a igreja
. Ser um exemplo nos relacionamentos e responsabilidades na igreja.
. Participar ativamente nos programas da congregaEdo local.
. Observar o siibado de modo a honrar a Deus, alimentar sua alma e aju-

dar outros.
. Manifestar lealdade para com Deus contribuindo fielmente com os dfzi-

mos e ofertas voluntdrias.

Gom a comunidade
. Ser reconhecido como um cidadlo cumpridor da lei que est6 sempre

pronto a ajudar outros.
. Expandir seu cfrculo de amizade al6m da comunidade da Igreja Adven-

t ista.
. Ser conhecido como algu6m que cumpre suas promessas e salda todas

as obri gaE6es financeiras.
. Demonstrar as oualidades de um embaixador do reino de Deus.

Em sua extraordindria autobiografia, Henry Adams ( 1838- l9l 8) escreveu:
"O professor afeta a eternidade: jamais poderii dizer onde sua influ6ncia cessa."
- The Education oJ Henry Adams, pdg.20. Felizmente nao estamos sozinhos em
nossa nobre tarefa. Trabalhamos na companhia de agentes divinos e humanos que
podem nos ajudar a alcanEar os objetivos educacionais que
s6 a eternidade revelar6 plenamente.

Humberto M. Rasi sen,iu como Departamental Mundial de EducaEdo junto

d Assotit4 do Geral de 1 990 a 2002. Atualmente desJruta de uma jubilaqdo ativa
e ('ontitua upoiando a etlut:uqdo adt)entisto por meio de publicagies, palestras e
,semirtdrios em ntuitos paises.
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