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R
obert Meade, que passou décadas estudan-
do os rios, chama-o de “o maior espetáculo 
hidrológico do planeta”, mas seu nome real é 
Rio Amazonas. Próximo à cidade de Manaus 

(Brasil) há um lugar chamado Encontro das Águas 
onde as águas na cor chá preto do Rio Negro com 
as águas na cor café com leite do Rio Solimões se 
convergem – um volume de água, estima ele, pelo 
menos doze vezes maior do que o total da água 
que cai sobre as Cataratas do Niágara, do Iguaçu e 
Vitória, juntas!1 

O Rio Negro, mais quente e mais lento, é quase 
livre de sedimentos. O Rio Solimões, mais rápido e 
mais denso, carrega sedimentos colhidos ao longo 
de sua descida de mais de 5.000 quilômetros, desde 
a Cordilheira dos Andes. Quando eles se encontram, 
a leste de Manaus, permanecem distintos, correndo 
lado a lado, dentro de um mesmo canal, por vários 
quilômetros. A diferença de temperatura, densida-
de e velocidade fi nalmente mistura os dois em um 
único rio: o maior da Terra, descarregando cerca de 
sete milhões de metros cúbicos de água, por segun-
do, no Oceano Atlântico. Em uma visita recente 
ao Brasil, eu mesma vi os dois rios correrem lado 
a lado. Também tive uma fantástica e inesperada 
surpresa: vi um boto cor-de-rosa!

Depois de quase 43 anos com a Revista da Educa-
ção Adventista, Beverly Robinson-Rumble vai pas-
sar o comando  da edição da revista em inglês para 
Faith-Ann McGarrell (fotos na página 2). Durante 
esses anos, Beverly trabalhou com os autores para 
infundir na Revista uma vasta riqueza pedagógica 
proveniente dos picos e tributários do grande rio da 
educação adventista presente no mundo. Ela recebeu 
treze prêmios e indicações como fi nalista para essa 
que é agora a Association of American Publishers 
[Associação de Editoras Americanas]. Mais impor-
tante ainda, ela administrou um fl uxo de ideias que 
continua a nutrir a Educação Adventista em toda a 
sua amplitude. Educadores, escolas e alunos foram 
abençoados por meio de seu trabalho com a Revista.

Durante seu mandato, aprendemos também sobre 
seu amor pelas borboletas e suas habilidades foto-
gráfi cas, que são tão boas quanto as que tem como 
editora (ver seu artigo premiado, “Creating a But-
terfl y Garden at Your School” [Criando um Jardim 
de Borboletas em Sua Escola]).23 Juntamente com 
os artigos sobre ensino, aprendizagem e gestão de 

sala de aula, publicados na Revista, esse artigo foi 
tão gostoso de ler quanto ver um boto cor-de-rosa 
ao vivo.

É difícil imaginar a Revista sem Beverly, ou os 
manuscritos a serem publicados sem suas marcas de 
edição, tão bem colocadas. Felizmente, ela concor-
dou em trabalhar lado a lado com Faith-Ann duran-
te o verão, e até mesmo ajudar em algumas edições 
depois. Nosso reconhecimento a Beverly por seus 
esforços incansáveis, que fi zeram da Revista da 
Educação Adventista a grande publicação profi ssio-
nal que é hoje. Ela sai levando a nossa profunda gra-
tidão e os melhores votos de que desfrute as alegrias 
de uma merecida aposentadoria. Agradecemos tam-
bém a seu esposo, Lynn, que apoiou incansavelmen-
te o trabalho da Revista durante todos esses anos.

Você terá a oportunidade de conhecer a nova 
editora, mas antes segue uma breve apresentação. 
A Dra. Faith-Ann McGarrell lecionou no nível 
fundamental, secundário e superior. Seu doutorado 
combina o conhecimento prático com a formação 
acadêmica, além de ter experiência com as mo-
dalidades de ensino tradicionais e on-line. Como 
membro do corpo docente da Faculdade de Educa-
ção da Universidade Andrews, em Berrien Springs, 
Michigan, nos Estados Unidos, ela supervisiona os 
futuros professores e participa das bancas examina-
doras nas apresentações das teses de doutorado. A 
Dra. McGarrell possui graduação e pós-graduação 
em inglês, e vem da “terra de muitas águas”, a 
Guiana, na América do Sul. Ela tem publicado e 
apresentado trabalhos nas áreas de aprendizagem de 
serviço acadêmico, práticas refl exivas no ensino da 
escrita e abordagens de ensino da escrita.

Para mim e meus colegas do Departamento de 
Educação, este é um momento agridoce. A Revista 
está perdendo uma amiga querida e confi ável, mas 
seu legado continua por meio do que a Revista se 
tornou pela sua infl uência. Nós acreditamos que 
coisas boas estão por vir. Por favor, junte-se a nós 
para dizer adeus a Beverly e dar as boas-vindas a 
Faith-Ann!
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Encontro das águas: 
a formação de um grande rio


